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1. Tributos 

Comércio e serviços temem aumento de PIS e Cofins 

 
23 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

As declarações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre a 
possibilidade de elevar tributos para garantir o cumprimento da meta fiscal, colocam 
em foco o PIS e a Cofins e elevam a preocupação dos setores de comércio e serviços 
em relação a uma proposta que resulte em elevação de carga principalmente para 
setores intensivos em mão de obra. 

A elevação dos dois tributos vem sendo cogitada desde o julgamento do 
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins. 
A decisão, da semana passada, pode resultar em perda de arrecadação para a União. 
Antes mesmo desse julgamento, porém, o governo divulgou a intenção de alterar a 
cobrança das duas contribuições sob justificativa de simplificação tributária, 
inicialmente do Programa de Integração Social (PIS) e depois da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

O receio é de que o governo reúna agora todos os argumentos - a situação 
fiscal, a decisão do STF e a "simplificação do sistema tributários" - para retomar uma 
antiga proposta de unificar alíquotas e forma de cálculo do PIS/Cofins. "Com isso é 
possível até mesmo que o governo deixe de lado o discurso da neutralidade e assinale 
a necessidade de elevar carga tributária", diz Luigi Nese, vice-presidente executivo da 
Confederação Nacional de Serviços (CNS). 

Janaína Lourenço, assistente jurídica da Fecomercio SP, acredita que a 
decisão do STF sobre o ICMS na base de cálculo das duas contribuições irá pesar na 
proposta de mudança. "Não temos dúvidas de que haverá uma tentativa de 
compensar as perdas de arrecadação, que serão grandes." 

A unificação de alíquotas e forma de cobrança das duas contribuições elevaria 
a carga tributária dos setores de comércio e serviços em três a cinco pontos 
percentuais da receita bruta e aumentaria os preços ao consumidor em até 5,45%. A 
mudança, dizem entidades que rejeitam a mudança, elevaria a carga principalmente 
dos setores intensivos em mão de obra num momento em que o desemprego 
ultrapassa a taxa de 12%. A mudança coloca em jogo 10% das vagas dos setores 
atingidos, o que equivale a 2 milhões de postos, segundo cálculos solicitados em 2013 
pela Fenacon, que reúne as empresas de serviços contábeis. 

Entre os segmentos que seriam afetados estão comércio, saúde, educação, 
tecnologia da informação, segurança, contabilidade e consultoria, construção, 
transporte, comunicação, engenharia e hotelaria, entre outros. "É um erro elevar 
tributos justamente no setor de serviços, que reage mais rapidamente à recuperação 
da economia, mas que também pode elevar a informalidade, se a carga aumentar 
muito", diz Nese. 

Como não houve proposta nova, o receio, diz Sérgio Aprobato Machado Júnior, 
diretor da Fenacon, é de que o governo retome a ideia veiculada durante o governo da 
ex-presidente Dilma Rousseff de colocar todos os segmentos no cálculo não 
cumulativo de PIS/Cofins, com unificação de alíquotas. 

Atualmente as empresas do setor de serviços recolhem 3,65% de PIS e Cofins 
- 0,65% de PIS e 3% de Cofins - calculados sobre a receita bruta. Além do comércio e 
de vários segmentos de serviços, também recolhem dessa forma as empresas 
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menores, que pagam Imposto de Renda pelo lucro presumido, e as micro e pequenas 
empresas do Simples. 

As empresas maiores, que estão no lucro real, pagam o PIS e a Cofins de 
outra forma, no chamado sistema não cumulativo. Nesse método, elas calculam uma 
alíquota de 9,25% sobre a receita bruta - 1,65% de PIS e 7,6% de Cofins. Mas para 
definir o valor efetivo a recolher, compensam o PIS e a Cofins pagos na compra de 
produtos e serviços que servem como insumos. Calcula-se que a alíquota efetiva com 
as duas contribuições fica em torno de 3% a 4%. 

O sistema não cumulativo, implantado desde 2002, porém, deu origem a uma 
série de divergências e disputas administrativas e judiciais sobre o que são 
considerados insumos e, consequentemente, dão direito a crédito. Isso gerou um 
pleito para que o sistema seja simplificado. 

Por isso um dos pilares da proposta de reforma do PIS/Cofins já defendida em 
ocasiões anteriores pelo governo federal é substituir o modelo de "crédito físico" 
atrelado aos insumos pelo "crédito financeiro" pelo qual o PIS e a Cofins pagos em 
qualquer produto ou serviço, independentemente da discussão sobre o que é ou não 
insumo, poderão ser compensados. 

Essa proposta, porém, estabelece também a uniformização no recolhimento 
dos dois tributos. Assim, todas as empresas devem migrar para o sistema não 
cumulativo, com uso de créditos financeiros, inclusive as empresas que atualmente 
pagam PIS/Cofins pelo sistema cumulativo, como as prestadoras de serviços. 

Nese explica que, no setor de serviços, o principal custo é com a folha de 
pagamentos, que não dá direito a crédito de PIS e Cofins. Por isso, se houver 
migração para um sistema não cumulativo com alíquota de 9,25%, a alíquota efetiva 
desse segmento ficaria muito próximo da alíquota nominal. Ou seja, dos 9,25% sobre 
receita bruta. 

Com cerca de 65% do custo vindo dos salários, a alíquota efetiva do setor de 
serviços, com a mudança, subiria dos atuais 3,65% para até mais de 9% da receita 
bruta. Esse aumento, diz Machado Júnior, é maior que a margem de lucro de 
empresas em muitos setores. 

O diretor da Fenacon lembra que ao fim de 2015 o governo federal chegou a 
cogitar a aplicação de várias alíquotas, e não somente a de 9,25%. As alíquotas, 
porém, nunca foram divulgadas, o que gerou desconfiança das empresas. 

Machado Júnior lembra que a desconfiança não vem à toa. Em dezembro de 
2002, quando o governo federal começou a instituir o cálculo não cumulativo das duas 
contribuições, os passos foram semelhantes. Começou-se primeiro com o PIS e 
depois com a Cofins, com a promessa de que não haveria elevação de carga 
tributária. Mas na época a arrecadação com os dois tributos cresceu de forma 
significativa. A mudança elevou a carga tributária do PIS em 35% em 2003 e em 29% 
a da Cofins, em 2004. 

O setor de comércio e serviços, diz Machado Júnior, não é contra a 
simplificação do sistema tributário. "Esse é o caminho, mas a simplificação precisa ser 
feita com critério, com projeto discutido em conjunto com as empresas." 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36699353 
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2. Comércio - Varejo 

IAV-IDV projeta crescimento de 3,9% nas vendas do varejo em abril 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

O IAV-IDV (Índice Antecedente de Vendas do Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo) de fevereiro fechou com queda real (já descontada 
a inflação) de 2,3%, em comparação com o mesmo período de 2016. O setor 
estima a continuidade do resultado negativo em março, mas em um patamar 
menor, com queda nas vendas de 1,1%. Já a previsão para abril e maio é de 
crescimento, sendo 3,9% e 3,1%, respectivamente, na comparação anual. Vale 
ressaltar a importância do IAV-IDV, que consegue antecipar de 30 a 40 dias a 
tendência de resultados da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. 

O segmento de bens não duráveis, que responde em sua maior parte 
pelas vendas de super e hipermercados, foodservice, drogarias e perfumarias, 
apresentou queda de 2,6% nas vendas realizadas em fevereiro, na 
comparação anual. As projeções futuras sinalizam decrescimento de 4,6% em 
março e crescimento de 4,6% em abril e 1,21%, em maio. 

O setor de semiduráveis, que inclui vestuário, calçados, livrarias e 
artigos esportivos, apresentou, em fevereiro, queda de 2,0% na comparação 
anual.  A expectativa para os próximos meses é positiva, sendo 5,6% em 
março, 2,4% em abril e 7,4% em maio, sempre em relação aos mesmos 
períodos do ano anterior. 

O setor de bens duráveis teve queda em fevereiro de 1,4% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior. A recuperação da confiança dos consumidores 
e a retomada do crédito continuam sendo os principais desafios para o 
segmento. A projeção dos associados para os próximos meses é de 
crescimento de 5,6% em março, 2,9% em abril e 6,3% em maio. 

A inflação acumulada dos segmentos em 12 meses, em janeiro de 2017, 
segundo o IBGE, foi de 5,02% para a categoria de bens não duráveis, 3,3% 
para os semiduráveis e de 0,6% para os duráveis. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/iav-idv-projeta-crescimento-de-
39-nas-vendas-do-varejo-em-abril/ 
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Fluxo de clientes no varejo físico recua 12,46%, mostra ISV 
 

22 de Março de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 
De acordo com o ISV (Índice Seed de Varejo), levantamento realizado 

pela Seed (www.seeddigital.com.br), empresa de inteligência destinada ao 
varejo físico, o fluxo de visitantes no varejo físico no primeiro bimestre de 2017 
teve uma retração de 12,46% em relação ao mesmo período de 2016. 

Seed também fez um comparativo mensal e identificou que janeiro de 
2017 teve uma retração de 11,04% no fluxo de visitantes no varejo físico, 
enquanto em fevereiro de 2017 o movimento foi ainda menor, registrando uma 
queda de 14,26% em relação ao mesmo mês do ano anterior. 

Comparando janeiro a fevereiro de 2016, o fluxo encolheu 20,71% no 
período, enquanto no ano de 2017, o fluxo de fevereiro foi 23,58% menor que o 
identificado em janeiro. 

O movimento nas lojas de rua teve uma queda de 9,55% em 
comparação ao primeiro bimestre de 2016. Já nos shopping centers, o fluxo 
caiu 13,59%. 

"Segundo estudos recentes da FecomercioSP o faturamento do 
comércio varejista, após 3 anos consecutivos de queda, deve apresentar 
crescimento em 2017. Em contrapartida das projeções feitas, o fluxo de 
visitantes registra sua segunda queda no ano e, um recuo de 12,46% se 
compararmos com o mesmo período do ano anterior. Essa divergência entre o 
aumento do faturamento e a queda do fluxo se dá pelo aumento da eficiência 
das lojas, que estão investindo em tecnologia e inovação para aumentar suas 
taxas de conversão. Segundo pesquisa da CNC, o índice de confiança do 
empresário do comércio subiu mais de 18% em janeiro. Isso significa uma 
maior tendência para investimentos. Na comparação com janeiro de 2016, a 
intenção dos comerciantes em contratar funcionários cresceu 11%. Já as 
intenções de investir no capital das empresas subiram 6,3%. Para médio e 
longo prazo, tecnologia expansão, treinamento de pessoas e compreensão do 

comportamento do consumidor são considerados pontos importantes para o 

futuro.” Alexandre Karnakis Bazzi, Head de Insights da Seed Digital. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/fluxo-de-clientes-
no-varejo-fisico-recua-12-46-mostra-isv 
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3. Serviços - Alimentação 

Teste constata fraude em azeite de oliva 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Todas as marcas adulteradas são importadas e apenas algumas são 
envasadas no Brasil; Proteste encontrou misturas irregulares de óleos vegetais 
e animais nos produtos 
 

Na semana em que os consumidores ainda estão confusos em relação à 
qualidade da carne brasileira, um novo teste da associação Proteste constatou 
adulteração em diversas marcas de azeite de oliva, algumas delas 
consideradas impróprias para consumo in natura. 

De acordo com a entidade, de 24 marcas testadas, sete apresentam 
fraudes por conterem misturas de óleos vegetais e animais. "São produtos não 
indicados para o consumo, por exemplo na salada", diz o diretor da Proteste, 
Henrique Lian. Uma das marcas não é extra virgem, embora a informação 
conste no rótulo. 

As marcas adulteradas, segundo a entidade, são Tradição, Figueira de 
Foz, Torre de Quintela, Pramesa e Lisboa, todas importadas e apenas algumas 
envasadas no Brasil. Duas outras marcas conseguiram na Justiça liminares 
impedindo a divulgação de seus nomes. 
"Não dá para saber se a fraude vem da origem ou se ocorreu no processo de 
envasamento", informa Lian. O teste foi feito em laboratório de Portugal, 
credenciado pelo Ministério da Agricultura e pelo Conselho Oleícola 
Internacional. 

Essa é a sexta edição da avaliação (a primeira foi em 2002), e alguns 
dos produtos, como o Tradição, o Pramesa e o Figueira da Foz são 
reincidentes. 

Lian explica que o Ministério da Agricultura já emitiu multas aos 
produtores ou importadores de produtos adulterados, mas problemas 
persistem. "O Ministério refaz os testes e, muitas vezes, quando confirma o 
problema e pede a retirada do lote, o produto já foi vendido". 

Avanço. Ele ressalta, contudo, que houve melhora em relação ao teste 
feito no ano passado. Em 2016, de 20 marcas avaliadas, oito foram 
reprovadas, sendo quatro por fraudes na fórmula e quatro classificadas 
erroneamente, já que eram apenas virgens (e não extra virgem, que é o azeite 
feito com o esmagamento de azeitonas a frio). 

Foram considerados de excelente qualidade os azeites O-live, Andorinha 
e Carbonell. Na lista de produtos com qualidade e melhor custo benefício estão 
O-live, Carrefour Portugal, Qualitá e Filippo Berio. 

Também foram aprovados no teste os azeites Borges, Cardeal, 
Cocinero, Gallo, La Española, La Violetera, Taeq, Serrata, Renata e Broto Legal 
Báltico. 
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Em nota, a empresa Olivenza, envasadora do azeite Torre de Quintela, 
informou que irá "analisar o lote deste produto e verificar o ocorrido. Já 
estamos trabalhando para que este tipo de imprevisto não ocorra e se adequar 
dentro da legislação afim de oferecer um produto de qualidade." 

Representantes do Tradição, Figueira de Foz, Pramesa, Lisboa e Beirão 
não foram localizados pela reportagem. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,teste-constata-fraude-em-azeite-
de-oliva,70001710154 
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4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Injeção de renda do FGTS deve impulsionar o mercado de material de 
construção 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

As recentes medidas econômicas adotadas pelo governo devem 
movimentar o mercado de material de construção já no primeiro semestre 
deste ano. Segundo o diretor geral da C&C Casa e Construção, José Ventura, 
os reflexos já devem ser sentidos em março, com ligeiro crescimento das 
vendas e, o que é melhor, reflexos de retomada da confiança do consumidor. 

“A liberação dos saques das contas inativas do FGTS é um dos 
principais fatores para estimular o varejo da construção. Nossa expectativa é 
que um percentual importante dos R$ 30 bilhões previstos para entrar na 
economia seja direcionado para pequenas reformas no lar, deixadas de lado 
durante os últimos dois anos”, explica José Ventura.  

Para motivar os consumidores, a C&C vem implementando novidades 
para se ajustar ao momento do mercado, bem como implantando serviços para 
facilitar o processo de compra do consumidor. Uma das delas é o programa de 
crediário CDC, que garante parcelamento em até 24x, com juros de 3,90%+IOF 
ao mês, um dos menores do mercado.  

Este programa já disponível nas lojas Miguel Stéfano, Aricanduva, São 
Bernardo do Campo e Francisco Morato, Guarulhos e Saudades, todas em São 
Paulo – em breve, este benefício será estendido às demais lojas da rede em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
 
 
http://varejista.com.br/noticias/13045/injecao-de-renda-do-fgts-deve-
impulsionar-o-mercado-de-material-de-construcao 
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5. Serviços – Planos de Saúde 

Instituto diz que planos de saúde podem ter forte alta este ano 

 
22 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Uma projeção do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) mostra 

que os planos de saúde podem ter novamente uma forte elevação em seus preços 
este ano. A estimativa se baseia no indicador Variação do Custo Médico-Hospitalar 
(VCMH) que, segundo o instituto, deverá fechar 2016 com alta entre 18% a 20%. 

O VCMH é um dos principais indicadores usados pelo mercado de saúde como 
referência para mensurar os custos dos planos médico-hospitalares individuais e 
familiares. O cálculo utiliza os dados de uma amostra de cerca de 1,5 milhão de 
beneficiários de planos individuais de operadoras com abrangência nacional e 
considera a frequência de utilização pelos beneficiários e o preço dos procedimentos. 

O índice tem obtido resultados parecidos aos dos planos coletivos 
empresariais, os quais compõem o conjunto de referências usadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na definição do índice de reajuste das 
mensalidades dos planos individuais, que deve ser anunciado nos próximos meses. 

O índice de reajuste máximo da ANS foi 13,57% em 2016; 13,55% em 2015; 
9,65% em 2014; e 9,04% em 2013. “A gente não tem como dizer que o reajuste que a 
ANS vai calcular vai ser entre 18% e 20%, mas que a variação de custo percebida 
pelos planos de saúde foi, em 2016, entre 18% e 20 %, isso é verdade”, disse o 
superintendente executivo do instituto, Luiz Augusto Carneiro. 

Desde 2013, o VCMH registra fechamento anual superior a 15% ao ano. Nos 
seis primeiros meses de 2016, o indicador oscilou no patamar de 18% a 19,7% e não 
foi registrado, segundo o levantamento, nenhum sinal do mercado que aponte para a 
queda desses porcentuais. 

De acordo com o superintendente do instituto, o patamar persistente e superior 
a 15% do VCMH nos últimos anos é preocupante e coloca em risco o sistema de 
saúde suplementar. Carneiro diz que fatores estruturais da cadeia produtiva de saúde 
suplementar são as causas centrais que resultam no aumento do índice. 

“A fonte pagadora vai chegar uma hora que não vai conseguir pagar mais. 
Apenas algumas grandes empresas vão conseguir contratar. Vai ficar cada vez mais 
caro. Ou as operadoras não vão conseguir repassar esses custo que elas estão 
percebendo para os seus planos e o plano pode ficar inviável”, disse. 

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar é uma organização sem fins 
lucrativos que tem o objetivo de promover e realizar estudos que sirvam de 
embasamento para implementação de políticas e introdução de melhores práticas 
voltadas para a saúde suplementar. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/instituto-diz-que-planos-de-
saude-podem-ter-forte-alta-este-ano 
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6. Serviços – Turismo 

Brasil promove ecoturismo e turismo de aventura ao mercado britânico 

 
23 de Março de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 
Foram capacitados 110 participantes, entre agentes, operadores de viagens e 
companhias aéreas. 
 

A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), a Embaixada do Brasil em 
Londres e a VBRATA (Visit Brazil Travel Association) realizaram, na última 
semana, um workshop para promover os destinos de aventura e ecoturismo 
nas várias regiões brasileiras. Foram capacitados 110 convidados do trade 
turístico britânico, entre agências de viagem, operadores de turismo e 
companhias aéreas, além da imprensa especializada. Dentre eles, alguns que 
já tem o Brasil em seus catálogos e outros que procuram por novos produtos e 
destinos. 

“Os turistas europeus têm apostado no segmento ecoturismo e turismo 
de aventura, e o Brasil tem todas as condições de aumentar a sua oferta para 
esse mercado”, afirmou Gilson Lira, diretor de Inteligência Competitiva e 
Promoção Turística da Embratur. Conforme dados do Ministério do Turismo 
sobre a demanda turística de britânicos a terras brasileiras, em 2015, 23% das 
viagens foram motivadas por ecoturismo e aventura, 39% a mais que o ano 
anterior. Além disso, o Brasil é considerado pelo Fórum Econômico Mundial 
como o País com maior potencial turístico em recursos naturais, por possuir a 
maior biodiversidade de espécies do mundo, distribuídos por seis biomas e três 
grandes ecossistemas marinhos. 

O workshop para o trade turístico britânico contou com apresentações 
do mercado brasileiro feitas por três especialistas: Adriana Schmidt Raub, da 
Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura 
(Abeta), que reúne empresas brasileiras que atuam nesse segmento de forma 
profissional e sustentável; Gabriel Ribemboin, da Fundação Amazônia 
Sustentável (FAS), organização brasileira que promove a conservação 
ambiental e melhoria de vida das comunidades ribeirinhas do estado do 
Amazonas; e Alex Robinson, jornalista e fotógrafo radicado em Londres, 
especialista em Brasil e detentor de prêmios por reportagens fotográficas de 
aventura e natureza. 

Houve ainda uma rodada de negócios, em que os participantes puderam 
manter contato individualmente com os expositores e palestrantes e aprofundar 
seus conhecimentos sobre os produtos e destinos em destaque. 

Durante o evento, participaram como expositores o Escritório Brasileiro 
de Turismo (EBT) no Reino Unido da Embratur; a Santa Catarina Turismo S/A 
(Santur), representada pelo secretário de Assuntos Internacionais de Santa 
Catarina (SAI), Carlos Virmond; Iguassu Convention & Visitors Bureau; 
Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura 
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(Abeta); Fundação Amazônia Sustentável (FAS); Reserva Ecológica de 
Guapiaçu (REGUA); Uakari Floating Lodge – Mamiraua Reserva do Amazonas; 
e os representantes de prestadores de serviços brasileiros baseados no Reino 
Unido, como a Senderos e a Americas. 

“O evento foi uma ótima oportunidade para despertar o interesse pelo 
Brasil e motivar a venda de pacotes turísticos de ecoturismo e turismo de 
aventura e os convidados ouviram as experiências e o conhecimentos de 
especialistas nestes segmentos”, destacou Glauco Chris Fuzinatto, presidente 
da VBRATA Europe. Segundo ele, esta é a primeira de uma série de 
programações a serem promovidas em 2017, organizado pela VBRATA em 
parceria com a Embaixada do Brasil em Londres e com a Embratur. | 
www.embratur.gov.br 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=339417 
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7. Comércio Eletrônico 

Preços do e-commerce caem 1,95% em fevereiro 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Os preços do comércio eletrônico registraram deflação de 1,95% em 
fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2016, aponta o Índice FIPE 
Buscapé. É o terceiro mês seguido de deflação, após uma série de 21 meses 
de preços em alta. Em relação a janeiro de 2017, os preços registraram alta de 
0,84%.  

A deflação, porém, foi impulsionada pela expressiva baixa nos preços de 
celulares e smartphones, de 11%. Das 148 categorias monitoradas pelo índice, 
88 delas registraram aumento de preços em fevereiro, na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 

"Em fevereiro do ano passado, o e-commerce registrou um dos maiores 
picos de inflação de sua história, impulsionada pela crise e pela alta do dólar, 
que chegou a ultrapassar a casa dos R$ 4. Além do cenário mais estável e da 
queda do dólar, também contribui para a redução de preços de smartphones 
este ano o anúncio de lançamento de importantes marcas", disse o CEO do 
Buscapé Company, Sandoval Martins. 

Outras categorias que também registraram retração acentuada foram 
fotografia (-4,09%), informática (-2,41%), eletrônicos (-2,05) e moda e 
acessórios (-1,37%). Muitas delas já vinham em queda desde janeiro. 

Por conta de sua composição e características, a cesta de produtos do 
e-commerce tende a ser deflacionária em condições ideais de mercado. A 
comparação é feita sempre dos mesmos produtos, que propendem à 
desvalorização com a disseminação da tecnologia, lançamento de um produto 
superior na mesma categoria ou troca de coleção e mostruário. 

Preços gerais no ano - A inflação dos preços gerais, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) foi de 4,76% nos últimos 12 meses terminados em janeiro, o 
que mostra que os preços do comércio eletrônico tiveram variação de -6,4% 
aos preços gerais da economia. 
 
http://varejista.com.br/noticias/13042/precos-do-e-commerce-caem-195-em-
fevereiro 
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8. Emprego 

Projeto que amplia terceirização vai à sanção do presidente Michel Temer 

 
23 de Março de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Texto recebeu 213 votos favoráveis e 188 contrários e vai à sanção de Temer. 
Proposta autoriza contratação de terceirizados para atividades-fim 
 

Em mais uma vitória do governo no Legislativo, a Câmara dos 
Deputados aprovou, ontem, o projeto de lei que regulamenta a terceirização da 
mão de obra nos setores público e privado. Na sessão, que durou o dia inteiro 
e acabou só no fim da noite, os deputados aprovaram a proposta com 213 
votos a favor e 188 contrários. O texto, agora, segue para sanção do 
presidente Michel Temer. O projeto autoriza a contratação de funcionários 
terceirizados não só em atividades-meio, mas também em atividades-fim, 
aquelas para a qual a empresa foi criada. A oposição tentou impedir a 
apreciação da matéria. 

Projeto similar a este já havia sido aprovado na Câmara em 2015, mas a 
proposta não teve andamento no Senado Federal. Com isso, o presidente da 
Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu tirar da gaveta um projeto de 
1998, elaborado no governo Fernando Henrique Cardoso, que segue a mesma 
linha, e tinha sido aprovado pelos senadores na época. O Senado, por sua vez, 
decidiu acelerar a tramitação da matéria de 2015, que, provavelmente, também 
será aprovada. Com isso, as duas propostas  devem ir para avaliação de 
Temer, que decidirá quais os pontos que vai sancionar de cada uma. 

O projeto que foi aprovado ontem é o mais abrangente. Ele não proíbe, 
por exemplo, a empresa de contratar como terceirizado um funcionário que 
tenha trabalhado nela mesma com carteira assinada nos últimos 12 meses. A 
responsabilidade do empregador quanto a obrigações trabalhistas e 
previdenciárias é diferente nas duas propostas. A de 2015 estabelece que a 
empresa contratante e a terceirizadora de mão de obra respondam de forma 
solidária. Na que foi aprovada ontem, a contratante responderá apenas de 
maneira subsidiária, ou seja, só será acionada quando a contratada não 
conseguir arcar com os custos. 

A sessão foi tumultuada. Houve manifestação nas galerias e deputados 
de oposição levaram patos infláveis com os dizeres “devorador de direitos”, em 
alusão à campanha a favor do impeachment organizada pela Federação das 
Indústrias de São Paulo (Fiesp). A pressão até que surtiu efeito, mas não foi 
suficiente. O Planalto não esperava a aprovação com um placar tão apertado. 

Precarização 
Para a secretária de Relações do Trabalho da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), a proposta precarizará as relações de trabalho e poderá 
ter efeito potencializado caso seja aprovada a reforma da Previdência, que 
também tramita na Câmara. “Quem vai conseguir se aposentar? O mercado vai 
desmoronar e substituir trabalhadores. Vão demitir e contratar terceirizados, 
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porque sairá mais barato”, sustentou. “Com tanta rotatividade, quem vai ter 49 
anos de contribuição?”, indagou. 

O economista Carlos Alberto Ramos, professor de economia da 
Universidade de Brasília (UnB), não vê risco de precarização. “No Brasil, 30% 
da força de trabalho está na informalidade. São trabalhadores que não têm 
direitos trabalhistas. A legislação contribuirá com a ampliação da formalização”, 
avaliou. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/03/23/internas
_economia,582951/projeto-que-amplia-terceirizacao-vai-a-sancao-do-
presidente-michel-tem.shtml 
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Frigoríficos citados na Carne Fraca fecham e demitem 280 funcionários 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Duas unidades, que pertencem a Central de Carnes Paranaense Ltda, e ficam 
na Região Metropolitana de Curitiba; diretor comercial diz que não vende mais. 
 

Dois frigoríficos da Região Metropolitana de Curitiba que foram alvos da 
Operação Carne Fraca suspenderam as atividades nesta quarta-feira (22) e 
demitiram 280 funcionários. As empresas pertencem ao grupo Central de 
Carnes Paranaense Ltda. 

Carlos Eduardo Valter, que trabalhava na área de manutenção de um 
dos frigoríficos, se emocionou ao pensar nas consequências. “Você já pensou 
como é que fica? Todo mundo tem família, todo mundo... Não sei como vai 
ser”. Foram 25 anos na empresa. 

“Trabalho aqui há 24 anos, é uma vida inteira. E a única coisa que eu 
tenho para falar é que eu sinto muito pelos funcionários que estão aqui 
trabalhando, que dependem (...). Eu ainda tenho suporte, mas e os pais de 
família. Eu sinto muito por isso que está acontecendo. Espero que tudo se 
resolva”, comentou Dirce Barbosa Alves dos Santos, que trabalhava na área 
administrativa. 

A Operação Carne Fraca foi deflagrada na sexta-feira (17) e é 
considerada a maior ação, quando se fala em números, da Polícia Federal 
(PF). Nela é investigado um esquema de fraude na produção, fiscalização e 
comercialização de carnes, envolvendo pagamento de propina a fiscais do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) . A investigação 
encontrou indícios de adulteração de produtos e venda de carne vencida e 
estragada. 

Das 21 fábricas investigadas, 18 ficam no Paraná 
O frigorífico Souza Ramos é investigado na Carne Fraca porque, 

segundo a Polícia Federal, entregou salsichas fora do padrão para escolas do 
Paraná. Eles substituiram peru por frango, de acordo com a investigação. O 
frigorífico, ainda conforme a polícia, forneceu, em 2014, 14 toneladas. 

A Secretaria Estadual de Educação informou que cancelou os contratos 
com o Souza Ramos e que abriu uma investigação interna. 

O diretor comercial Edinandes Alexandre Santos disse que, em 2014, o 
frigorifico pertencia a outros donos. Ainda conforme Santos, os atuais 
proprietários compraram o estabelecimento em novembro de 2015. 

“Nós sabíamos deste processo que estava rodando. Inclusive, a gente 
fez a leitura dos laudos aprovando o material. Mais adentro mesmo do assunto 
eu não consigo entrar porque eu não posso te dar certeza”, acrescentou 
Santos. 

O frigorífico Master Carne é investigado por corrupção e por injeção de 
produtos cárneos. A Polícia Federal afirma que a empresa colocava água no 
frango. A empresa afirma, por outro lado, que apenas comercializa os frangos. 
Ainda segundo o Master Carne, a empresa já estava enfrentando problemas 
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econômicos, mas, após a deflagração da operação, as vendas acabaram. 
Nada mais foi vendido, e pedidos foram cancelados. 

“A empresa não suporta mais por falta de verba. Desde sexta-feira a 
gente não efetua mais venda, não consegue mais vender os produtos. Muito 
cliente assustado com a repercussão deixou de receber os produtos já 
fechados. As vendas já programadas que esses tinham, eles pediram para a 
gente não entregar. Ou seja, a gente perdeu duas vezes porque a gente perdeu 
duas vezes porque não vendeu e produziu o produto”, disse Edinandes 
Alexandre Santos. 

Prejuizos 
O Secretário de Agricultura do Paraná, Norbeto Ortigara, falou sobre os 

prejuízos que recaem sobre o setor. 
“A suspensão temporária de exportações por importantes mercados 

pode provocar um represamento de produção e afetar toda a cadeia. 
Certamente, se isso perdurar, nós teremos pintainhos não entregues, fábricas 
de ração parando, unidades industriais com estoques cheios de carne”, disse 
Ortigara. 

O secretário avalia que é necessário debelar esta crise, mostrar ao 
mundo a confiança na higidez no sistema de inspeção brasileiro. Ele afirmou 
também que o estado se empenha para dar força às ações do governo federal, 
Ministério da Agricultura e Itamaraty para que se dê transparência e se prove 
que o país não tem problema sanitário. 
 
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/frigorificos-citados-na-carne-fraca-fecham-
e-demitem-280-funcionarios.ghtml 
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9. Mercado Imobiliário 

Preços de imóveis continuam estáveis em fevereiro 

 
22 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
A tendência de desaceleração da queda nos preços nominais dos 

imóveis residenciais continuou em fevereiro, quando a variação do Índice Geral 
do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R), da Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) para o Brasil ficou 
praticamente estável em relação a janeiro de 2017 (+0,02%). Com este 
resultado, a queda acumulada em 12 meses ficou em -2,20%, desacelerando 
com relação aos -2,26% aferidos em janeiro. 

Houve elevação nos preços dos imóveis em cinco das nove capitais 
pesquisadas pelo IGMI-R/Abecip, com o destaque da maior variação positiva 
para Porto Alegre (0,46%), enquanto Curitiba (0,07%), São Paulo (0,01%), Rio 
de Janeiro (0,07%) e Fortaleza (0,03%) ficaram perto da estabilidade. Com 
relação às demais quatro capitais, o destaque de variação negativa foi Belo 
Horizonte (-0,16%), seguido por Recife (-0,11%), Salvador (-0,11%), e Goiânia 
(-0,10). 

A tendência de desaceleração no ritmo de queda também foi 
disseminada entre as capitais na perspectiva da variação anual. Enquanto a 
variação de janeiro de 2017 sobre o mesmo mês de 2016 havia sido de -2,51% 
no caso de São Paulo, no caso de fevereiro de 2017 contra fevereiro de 2016 
ela passou para -2,49%. Considerando-se os mesmos dois períodos, esta 
tendência foi também verificada em Belo Horizonte (-2,57% contra -2,35%), 
Curitiba (-1,62% contra -0,97%), Porto Alegre (-1,09% contra -0,61%), e 
Salvador (-2,83% contra -2,79%). No sentido contrário, mas com pequenas 
variações, estão o Rio de Janeiro (-4,40% contra -4,44%), Recife (-1,34% 
contra -1,36%), Goiânia (-0,07% contra -0,51%). Fortaleza, a única entra as 
nove capitais com variação positiva, passou de uma variação de 1,21% para 
0,35%, sempre na mesma base de comparação. 

As variações de preços em termos reais de forma geral apontam para 
quedas menores, na medida em que os principais índices de inflação passam 
por um claro processo de desaquecimento. Ainda que de forma gradual, a 
combinação de alguma retomada do nível de atividade na economia brasileira, 
combinada com melhorias nas condições de crédito de forma geral, deve 
continuar a favorecer o processo de ajuste pelo qual vem passando o setor de 
construção, com impacto mais favorável sobre o desempenho dos preços. 
 
http://monitordigital.com.br/precos-de-imoveis-continuam-estaveis-em-fevereiro/ 
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10. Curtas 

Corte no Orçamento decorre de queda de receita e alta de despesas 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

Para cumprir a meta de déficit primário de R$ 139 bilhões neste ano, os 
ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram nesta quarta-feira, 22, que o 
"super corte" no Orçamento federal de 2017 será de R$ 58,168 bilhões. 

A necessidade de contingenciamento decorre de uma queda de R$ 55,340 
bilhões na estimativa de receita primária total e de um aumento de R$ 3,406 bilhões 
nas despesas previstas para este ano. 

De acordo com nota divulgada pelas pastas, somente as receitas 
administradas tiveram sua estimativa reduzida em R$ 34,061 bilhões. Já a previsão 
para a arrecadação previdenciária ficou R$ 9,373 bilhões menor. 

"Ressalta-se a revisão na arrecadação de certas concessões e alienações de 
ativos, que tiveram que ser ajustadas em função de previsões mais realistas de 
concretização", afirma o documento. 

Pelo lado das despesas obrigatórias, houve aumento pelas reestimativas dos 
gastos anuais com benefícios como o LOAS e subsídios, mas parte de acréscimo foi 
compensado pela redução na projeção de despesas com benefícios da Previdência. 

 

Contribuintes têm que apresentar recibo do ano passado ao declarar Imposto de 
Renda 

 
23 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 
Caso não tenha o número do documento, declarante deve consultar o site da Receita 
 

Ao preencher a declaração de Imposto de Renda deste ano, referente aos 
recebimentos de 2016, os contribuintes devem, obrigatoriamente, ter em mãos o 
recibo da entrega do documento no ano passado. 

Caso o contribuinte esteja declarando o Imposto de Renda pela primeira vez, o 
documento não é necessário. 

De acordo com o presidente do CRC-SP (Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo), Gildo Freire de Araújo, o programa instalado no computador 
do contribuinte resgata, automaticamente, com todos os dados e a declaração de 
entrega. 

— Se você vai fazer a declaração em outro computador ou instalou um 
programa novo e não tem o recibo com os dados, é necessário entrar no sistema da 
Receita Federal e fazer a pesquisa da sua declaração do ano anterior. 

O sistema citado pelo presidente do CRC-SP é o Portal eCAC. Ao fazer o 
cadastro no ambiente virtual de atendimento da Receita Federal, o contribuinte tem 
acesso às declarações enviadas nos últimos anos. 
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11. Feiras 

 
21/03/2017 até 23/03/2017 – Expoagro Afubra 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – SHOW SAFRA BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde – MT 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – ABRIN 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – BRAZIL ROAD EXPO 2017 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Rio Centro Pavilhão 4 Climatizado 
Cidade: Rio de Janeiro-Brasil - RJ 
 
22/03/2017 até 23/03/2017 – EXPOVENDING & OCS 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Palácio das Convenções Anhembi 
Cidade: São Paulo - SP 
 
24/03/2017 até 26/03/2017 – SALAO DO LOJISTA - SAO CARLOS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Centro de Eventos Bazuah - São Carlos 
Cidade: SÃO CARLOS – SP 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FEIRA TRÊS LAGOAS FLORESTAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Arena Mix 
Cidade: Três Lagoas – MS 
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“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.” 

 

28/03/2017 até 31/03/2017 – FIMMA BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Fundaparque- Parque de Eventos 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FOTOGRAFAR 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/03/2017 até 02/04/2017 – SALÃO DO ARTESANATO 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
30/03/2017 até 30/03/2017 – BRAZIL PROMOTION DAY SP 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Hotel Pullman SP Vila Olímpia - Centro de Eventos 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 
 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


