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1. MDIC 

MDIC debate comércio eletrônico com mercado 

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Técnicos da SCS participaram de evento em SP voltado para segmento e 
colheram sugestões do setor privado para melhoria do ambiente de negócios 
 

A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do Ministério da Indústria 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) participou do Fórum E-Commerce Brasil 
2017, ocorrido na semana passada em São Paulo. A secretaria esteve 
presente em dois dias do evento, consolidado como o maior da América Latina 
voltado para o comércio eletrônico, que reuniu mais de 13 mil empresários do 
segmento de todo o país. 

Em um espaço chamado de sala de governo, técnicos da SCS e da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Social (ABDI), ligada ao MDIC, 
atenderam empresários e debateram com eles temas relacionados à melhoria 
do ambiente de negócios no ecossistema de e-commerce, como relações de 
consumo e meios de pagamento. 

O setor privado sugeriu uma série de assuntos que impactam o comércio 
eletrônico brasileiro e que serão avaliados pelo MDIC para composição de uma 
agenda para desenvolvimento do setor. “Fomos lá para mapear as principais 
dificuldades e necessidades dos empresários para encaminhá-las e debatê-las 
com outros órgãos”, afirmou a diretora substituta de Políticas de Comércio e 
Serviços, Adriana de Azevedo Silva. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2655? 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

2. Tributos 

eSocial libera ambiente de testes para todas as empresas do país 

 
01 de Agosto de 2017 

Fonte: Receita Federal 
 
Etapa tem como objetivo preparar o setor produtivo para o início da 
obrigatoriedade do sistema em 2018 
 

O eSocial disponibiliza, a partir desta terça-feira (1°), o acesso ao 
ambiente de testes da plataforma para todas as empresas do país. A etapa tem 
como objetivo preparar o setor produtivo para o início da utilização obrigatória 
do sistema que começa em 1° de janeiro de 2018 para empresas com 
faturamento superior a R$ 78 milhões anuais. A partir de 1° de julho de 2018, o 
eSocial torna-se obrigatório para todos os demais empregadores do país. 

Na prática, o eSocial será a nova forma de prestação de informações 
feita pelo empregador que entrará em vigor no Brasil e integrará a rotina de 
mais de 8 milhões de empresas e 40 milhões de trabalhadores. O eSocial é um 
projeto conjunto do governo federal que integra Ministério do Trabalho, Caixa 
Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal. 

A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar 
o cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de 
forma unificada, o que reduzirá custos, processos e o tempo gastos hoje pelas 
empresas nessas ações. A expectativa do governo com a medida é melhorar o 
ambiente de negócios no país. 

De acordo com o Comitê Gestor do eSocial, a implantação deste período 
de testes tem como foco a adaptação das empresas ao sistema e o 
aperfeiçoamento da plataforma por parte do governo federal. Para o Comitê, 
este é o momento para que as empresas possam aperfeiçoar seus cadastros e 
validar seus sistemas antes do início da obrigatoriedade oficial do uso do 
eSocial em 2018. 

Vantagens  
O Comitê Gestor do eSocial enfatiza ainda que o projeto é resultado de 

um esforço conjunto do poder público que institui, na prática, uma forma mais 
simples, barata e eficiente para que as empresas possam cumprir suas 
obrigações com o poder público e com seus próprios funcionários. Quando 
totalmente implementado, o eSocial representará a substituição de 15 
prestações de informações ao governo - como GFIP, RAIS, CAGED e DIRF - 
por apenas uma. 

Também é importante esclarecer que o eSocial não introduzirá nenhuma 
nova obrigação ao setor empresarial. As informações que serão encaminhadas 
ao programa já precisam ser registradas hoje pelas empresas em diferentes 
datas e meios, alguns deles ainda em papel. 

Nesse sentido, o Comitê Gestor do eSocial destaca o caráter abrangente 
e pioneiro da iniciativa que, além dos avanços que traz ao setor empresarial – 
por meio da redução de burocracia e do ganho de produtividade - beneficiará 
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diretamente a classe trabalhadora, uma vez que será capaz de assegurar de 
forma muito mais efetiva o acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários. 

Além disso, o Comitê lembra que o eSocial significa ainda um ganho 
importante ao poder público, já que facilitará o processo de fiscalização das 
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, por meio do cruzamento e da 
verificação de dados por parte do governo federal. 

Micro e pequenas empresas e MEI 
Os mais mais de 4,8 milhões de micro e pequenos empresários e 7,2 

milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs) do país também poderão 
integrar o eSocial a partir de julho de 2018, desde que possuam empregados. 
Com foco neste público, está sendo desenvolvida uma plataforma simplificada 
para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias por parte deste grupo, a exemplo do que já acontece com o 
eSocial Doméstico. 

Orientação  
Para apoiar os profissionais das empresas que terão seu acesso 

liberado ao ambiente de testes a partir de 1º de agosto, já está disponível no 
portal do eSocial o Manual para desenvolvedores, com as diretrizes de uso do 
ambiente restrito. 

Dessa forma, dúvidas, dificuldades e eventuais sugestões deverão ser 
encaminhadas para o Canal de Comunicação criado para promover o contato 
entre o setor empresarial e a equipe de suporte do eSocial. O canal está 
disponível no portal do eSocial, em Contato/Produção Restrita. 

O ambiente de testes ficará disponível de forma contínua, inclusive após 
o início da obrigatoriedade do sistema. O objetivo é promover o 
aperfeiçoamento constante das empresas, a exemplo do que já acontece, por 
exemplo, com a iniciativa da Nota Fiscal Eletrônica. 
 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/agosto/esocial-libera-
ambiente-de-testes-para-todas-as-empresas-do-pais 
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Justiça volta a suspender decreto que aumentou impostos de combustíveis 

 
01 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 

 Esta é a segunda liminar concedida pela Justiça contra a decisão de Temer; a 
primeira foi derrubada após recurso da Advocacia Geral da União (AGU) 
 

A Justiça Federal na Paraíba suspendeu, em caráter liminar, na noite desta 
terça-feira (1º/8), o decreto do presidente Michel Temer que autorizava o aumento dos 
impostos cobrados sobre os combustíveis. Esta é a segunda liminar concedida pela 
Justiça contra a decisão de Temer. A primeira foi derrubada após recurso da 
Advocacia Geral da União (AGU). A atual decisão, contudo, vale apenas para o estado 
da Paraíba. 

O pedido para suspender o decreto foi apresentado pelo Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de Petróleo no Estado da Paraíba (Sindipetro-PB). Na decisão, 
o juiz João Pereira de Andrade Filho, da 1ª Vara Federal, avalia que, por não respeitar 
o período de 90 dias entre sua edição e o início da vigência — a chamada "noventena" 
—, o decreto ofende o planejamento não só dos consumidores, como dos empresários 
de comércio varejista. 

 Com a decisão, os postos precisam promover o "imediato retorno dos preços 
dos combustíveis praticados antes da edição da norma". Em uma nota publicada no 
Facebook do Sindipetro-PB, o presidente da entidade, Omar Hamad Filho, comemorou 
a suspensão do decreto. "Essa é uma luta de toda a sociedade, que precisa se 
mobilizar e ir atrás de seus direitos", disse. A AGU afirmou que irá recorrer da decisão. 

 Outra decisão 
Em 25 de julho, o juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília 

já havia determinado a suspensão imediata do mesmo decreto. A AGU, no entanto, 
apresentou recurso alegando que o governo perderia R$ 78 milhões por dia com a 
suspensão. Um dia depois, o presidente do Tribunal Regional Federal da 1º região, 
desembargador federal Hilton Queiroz, aceitou o recurso e autorizou o aumento. 

 A meta do governo é arrecadar R$ 10,4 bilhões com a elevação de tributos até 
o fim do ano para cumprir a meta fiscal, de deficit de até R$ 139 bilhões neste ano. 
Sem esses recursos, a equipe econômica terá que ampliar a perspectiva de rombo 
nas contas públicas, o que provocará instabilidade no mercado financeiro. O aumento 
do PIS/Cofins bateu em cheio na gasolina, no diesel e no etanol. 

 Pelo decreto assinado pelo presidente Michel Temer, com a alta do PIS/Cofins 
para R$ 0,41, a tributação sobre a gasolina passou para R$ 0,89 por litro. No caso do 
diesel, o PIS/Cofins saltou para R$ 0,21, com a tributação total ficando em R$ 0,46 por 
litro. No etanol, a carga de impostos atingiu R 0,20 por litro. Apesar desse 
tabelamento, os consumidores têm reclamado muito, já que os donos de postos 
pesaram a mão. Só na gasolina, constatou-se reajuste no preço final de R$ 1. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/01/internas
_economia,614348/justica-volta-a-suspender-decreto-que-aumentou-impostos-
combustiveis.shtml 
 

Voltar ao índice  
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3.  Comércio - Varejo 

Indicador da Mastercard apura alta de 1,1% nas compras no 2º trimestre  

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: Jornal do Comércio 
 

As vendas totais do varejo cresceram 1,1% no segundo trimestre em 
relação ao período compreendido de abril a junho do ano passado, segundo o 
SpendingPulse, indicador de varejo da Mastercard. Esta foi a primeira vez em 
dois anos que o volume de vendas mostrou expansão no acumulado do 
segundo trimestre. 

Em junho, as vendas cresceram 2,6% em relação ao mesmo mês em 
2017. Em maio, na mesma base de comparação, o SpendingPulse já havia 
registrado crescimento. Setores como supermercados, e móveis e 
eletrodomésticos cresceram acima das vendas totais; enquanto vestuário, 
artigos de uso pessoal e doméstico, combustíveis, artigos farmacêuticos, 
material de construção e restaurantes tiveram desempenho abaixo. 

O setor de e-commerce cresceu 18,9% em junho na comparação com o 
mesmo período do ano anterior, mantendo a forte expansão dos últimos 
meses. Os setores de móveis, vestuário e eletrônicos tiveram resultados 
superiores à média do canal de distribuição, enquanto hobby e livraria e artigos 
farmacêuticos ficaram abaixo do crescimento do canal. 

Só na semana que antecedeu o Dia dos Namorados, o comércio 
registrou um crescimento de 1,2% nas vendas comparativamente ao mesmo 
período em 2016. Quando analisado por regiões, o Sul e o Sudeste 
apresentaram crescimento das vendas acima da média, com taxas de 
expansão de 4% e 3%, respectivamente. No Norte e Nordeste, as vendas 
cresceram 1,4% e 2,1%, respectivamente, enquanto o Centro-Oeste foi a única 
região a registrar queda. 

"O ambiente econômico ainda se mantém desafiador, com perspectiva 
de manutenção da alta taxa de desemprego e, consequentemente, a 
deterioração do crescimento da massa salarial", avaliou o economista-chefe da 
Mastercard Advisors no Brasil, César Fukushima. Contudo, de acordo com o 
economista, mesmo com este panorama instável, há uma possibilidade de 
melhora gradativa no comércio varejista nos próximos meses. - Jornal do 
Comércio  
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/08/economia/577130-indicador-da-
mastercard-apura-alta-de-1-1-nas-compras-no-2-trimestre.html 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Alimentação 

O estilo de vida moderno e as novas demandas no setor de alimentação O 
estilo de vida moderno e as novas demandas no setor de alimentação  

 
31 de Julho de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Uma corrida contra o relógio. Talvez essa frase resuma a realidade de 
boa parte da população de idade adulta que vive hoje nos grandes centros 
urbanos. Cumprir uma agenda diária de compromissos profissionais e pessoais 
representa uma verdadeira maratona para as pessoas e cria novos hábitos nos 
consumidores. No setor de alimentação, essa mudança passa pelo consumo 
cada vez maior de refeições prontas. 

Segundo a pesquisa Nacional Fiesp/Ibope Brasil Food Trends 2020, 
34% dos consumidores brasileiros – divididos igualmente entre classes A, B e 
C – trabalham em tempo integral e possuem pouco tempo para dedicar-se à 
alimentação da família, optando pelas refeições prontas refrigeradas ou 
congeladas.  

O que se percebe no mundo, no entanto, é que esses consumidores 
estão cada vez mais críticos em relação à qualidade e procedência dos pratos 
congelados e tendem a privilegiar produtos que remetam ao sabor de pratos 
caseiros e sejam produzidos a partir de matérias-primas de qualidade. Um 
cenário que tem impulsionado o crescimento de um novo mercado: refeições 
prontas refrigeradas. 

Em países como a França, em que a Sodebo é líder de mercado, essa 
categoria já é bem desenvolvida e muito popular entre os consumidores, 
representando uma boa parte das vendas de refeições prontas comercializadas 
em supermercados. 

A exemplo do que aconteceu em diversos mercados do mundo, há uma 
tendência de que essa mudança na demanda dos consumidores comece a 
impactar, cada vez mais, o aumento da oferta de refeições prontas refrigeradas 
de qualidade nos supermercados brasileiros. Mais do que isso, as redes 
supermercadistas que souberem explorar essa oferta de forma adequada, 
tendem a ter uma vantagem competitiva no setor, com aumento de lucro e 
fidelização desse novo consumidor. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13341/o-estilo-de-vida-moderno-e-as-
novas-demandas-no-setor-de-alimentacao 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Lojas de material de construção têm queda de 5% nas vendas em julho, 
diz Anamaco 

01 de Agosto de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 

 
 No acumulado do ano, comercialização avançou 3% em relação a igual 
período do ano anterior 
 

As vendas de materiais de construção no varejo em julho caíram 5% em 
relação ao mesmo mês do ano passado. Já na comparação com junho deste 
ano, houve alta de 4%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 1º, 
pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção 
(Anamaco). 

As vendas das lojas de materiais entre janeiro e julho cresceram 3% em 
relação aos mesmos meses do ano passado. Nos últimos 12 meses, 
entretanto, houve baixa de 5%. 

O presidente da Anamaco, Cláudio Conz, pondera que o setor depende 
muito do aumento da confiança dos consumidores e da volta do emprego para 
retomar um ritmo mais forte de vendas. Ainda assim, mantém a projeção de 
crescimento de 5% nas vendas em 2017 na comparação com 2017, para o 
patamar de R$ 115,5 bilhões. 

"A reforma das moradias não é uma coisa que é possível se adiar por 
muito tempo. As lojas estão investindo em promoções para girar os estoques, e 
o consumidor está aproveitando para fazer pequenas obras e reformas", 
explica Conz, em nota distribuída à imprensa. 

"Aos poucos estamos sentindo o impacto da melhoria do crédito ao 
consumidor, que ainda é pequena. É preciso lembrar também que o segundo 
semestre do ano corresponde a 65% das vendas do varejo de material de 
construção no ano. Por isso, estamos otimistas", acrescentou. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/lojas-de-material-de-construcao-tem-queda-de-
5--nas-vendas-em-julho,-diz-anamaco-id641814.html 
 

Voltar ao índice  
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6.  Serviços – Turismo 

Estados têm até sexta (4) para preencher mapa do turismo 

 
31 de Julho de 2017 

Fonte :Portal Brasil 
 

Ferramenta de regionalização apoia a definição de estratégias para promoção 
do setor pelo Ministério do Turismo 
 

Os estados têm até esta sexta-feira (4) para validar os documentos 
referentes às regiões que farão parte do novo Mapa do Turismo Brasileiro. O 
registro é feito pela internet e já foi preenchido por 19 unidades da federação. 
Com o banco de dados, o Ministério do Turismo terá base para orientar as 
políticas públicas e as ações estratégicas para o setor. 

“Essa é mais uma oportunidade para os estados atualizarem 
informações do Mapa e aumentar o número de cidades que contam com apoio 
do MTur para promover o turismo. Então, é importante que todos tenham essa 
consciência e contribuam para o desenvolvimento do setor”, enfatizou o 
ministro Marx Beltrão. 

Entre os requisitos para compor o mapa, os estados precisam ter um 
órgão responsável pelo turismo na região, além de prever a dotação de 
recursos para o setor no orçamento anual, além de aderir ao Programa de 
Regionalização do Turismo. 

Atualmente, o mapa reúne 2.175 municípios, divididos em 291 regiões. 
O sistema proporciona acesso a um relatório com as informações sobre as 
cidades indicadas, a fim de permitir a confirmação de dados. A revisão da 
ferramenta a cada dois anos é uma das ações previstas no Brasil + Turismo, 
um plano do governo federal voltado ao desenvolvimento do setor. 

A regionalização do turismo, prevista na lei 11.771/2008, permite a troca 
de informações entre municípios do País. A iniciativa favorece a criação de 
uma rede nacional, com o envolvimento de interlocutores estaduais, regionais e 
municipais, de forma a trabalhar a convergência de iniciativas desenvolvidas no 
setor. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/07/estados-tem-ate-sexta-4-para-
preencher-mapa-do-turismo 

 
Voltar ao índice  
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7. Emprego 

Desemprego tem nos jovens maiores vítimas e arruína sonho de ganhos 
com educação 

01 de Agosto de 2017 
Fonte: G1 

 
 Taxa de desocupação entre jovens de 18 a 24 anos alcançou 28,8% no 
primeiro trimestre. 
 

A enfermeira Ana Carolina, 26 anos, conseguiu um feito sem 
precedentes na família, foi a primeira a cursar uma faculdade. Hoje, no entanto, 
engrossa a fileira de jovens que enfrentam a radical inversão do mercado de 
trabalho: cresceram numa economia de pleno emprego, mas passaram a 
conviver com o desemprego recorde. 

"Eu achava que não iria demorar muito para conseguir um emprego. Me 
formei em junho de 2014 e imaginei que até dezembro daquele ano estaria 
empregada, mas o máximo que consegui foi participar de uma dinâmica", diz 
Ana Carolina Gomes da Silva. 

Além da graduação em uma universidade privada de São Paulo, a jovem 
concluiu uma pós-graduação em pediatria em 2015. No entanto, carrega 
apenas a experiência dos estágios que eram obrigatórios durante a graduação. 

Nos últimos anos, trajetórias como a de Ana Carolina se tornaram 
comuns pelo Brasil, com mais jovens chegando ao ensino superior. Entre 1995 
e 2015, a quantidade de universitários de 18 a 24 anos aumentou de 1,1 milhão 
para 4 milhões, segundo levantamento feito pela consultoria Plano CDE com 
base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). 

Os anos a mais de estudos, no entanto, não se traduziram na garantia 
de um emprego. Pelo contrário. A grande marca da atual crise – que se arrasta 
desde o fim de 2014 – é o forte crescimento do desemprego e, sobretudo, entre 
os jovens. 

"Estamos formando uma geração de jovens que vai ficar com algumas 
lacunas por causa do elevado desemprego, como, por exemplo, não saber se 
portar numa empresa, ter disciplina e organização de tempo", diz o diretor-
executivo da consultoria Plano CDE, Maurício de Almeida Prado. 

No trimestre encerrado em março, a taxa de desemprego apurada entre 
os trabalhadores de 14 a 17 anos chegou a 45,2%, o equivalente a 1,265 
milhão de pessoas, segundo dados da Pnad Contínua, patamar recorde desde 
que o levantamento começou a ser realizado em 2012. 

Na faixa dos 18 a 24 anos, a desocupação alcançou 28,8%, ou 4,503 
milhões, também a maior já apurada. Como comparação, no mesmo período, o 
desemprego geral também foi recorde, mas bem abaixo do observado entre os 
jovens, de 13,6%. 

"Os jovens são os grandes perdedores da crise do mercado de trabalho. 
O desemprego é sempre mais elevado entre eles, mas o ponto é que essa taxa 
que já era alta aumentou bem mais para esse grupo", afirma o diretor do FGV 
Social, Marcelo Neri. 
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Para justificar o maior impacto da crise entre os jovens, Neri também se 
vale do comportamento da renda obtida pelos diferentes grupos no mercado de 
trabalho. 

Entre o primeiro trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de 2017, a 
renda recuou 15,3% ao ano para os jovens de 15 a 19 anos, e caiu 7,9% ao 
ano para aqueles com idade de 20 a 24 anos. No conjunto de todos os 
trabalhadores brasileiros, a queda foi menor, de 3,3% ao ano. 

Os mais novos acabam sofrendo com a crise por um duplo processo. 
Eles são os primeiros a perder o emprego por causa do custo mais baixo de 
demissão, ao mesmo tempo em que não encontram oportunidade no mercado 
de trabalho pela falta de experiência. 

Os últimos números do mercado de trabalho mostraram uma leve 
melhora do quadro. A taxa de desocupação recuou a 13% no trimestre 
encerrado em junho, mas com aumento do trabalho informal. Os dados 
detalhados sobre a desocupação por idade só deverão ser divulgados ao longo 
deste mês. 

Decepção 
Um levantamento do Locomotiva Instituto de Pesquisa retrata bem a 

combinação perversa entre o avanço educacional dos brasileiros e a decepção 
com a falta de perspectiva para a economia brasileira. De acordo com o 
estudo, 72 por certo dos jovens brasileiros estudaram mais do que os seus 
pais, mas 75% dos brasileiros com até 30 anos acreditam que o país não vai 
voltar a criar vagas de emprego antes de dois anos. 

"Há uma crise de perspectiva. Se o jovem desistir de investir em 
educação e a economia voltar a crescer, o Brasil enfrentará um problema 
porque vão faltar professores, médicos, advogados e tudo mais", afirma Renato 
Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. 

Desempregado há dois meses, Erick Sobral, 19 anos, ainda tenta lidar 
com essa falta de perspectiva e entender quem é o culpado pela falta de 
emprego entre os jovens. 

"Eu não consigo entender em que momento erramos, em que ponto 
erramos para chegar aqui", afirma. 

Ele trabalhava na mesma empresa de publicidade em São Paulo com a 
irmã de 17 anos, desempregada desde setembro do ano passado. Os dois 
foram demitidos com a justificativa de que a crise econômica afetou a 
quantidade de clientes da companhia, provocando a redução no número de 
funcionários. 

"Moramos com a nossa mãe. Ela trabalhava numa empresa de 
telemarketing, mas também está sem emprego e o nosso pai não paga pensão. 
Estamos basicamente vivendo de seguro-desemprego", diz Erick. 

Atualmente, ele estuda por conta própria para o Enem e sonha em 
cursar uma graduação em publicidade no ano que vem. 

Investimento perdido 
A deterioração do mercado de trabalho para os mais novos é 

preocupante porque traz efeitos não só no curto prazo, mas também no longo 
prazo, uma vez que está fazendo o Brasil desperdiçar o investimento feito pelo 
governo na educação. 
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"Com o desemprego elevado entre os jovens, não estamos conseguindo 
fazer com que o investimento em educação dê o retorno esperado para a 
sociedade", afirma Neri, da FGV. 

 
No ano passado, somente os gastos do governo federal com o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), destinado a financiar a graduação no Ensino 
Superior, foram de R$ 19,1 bilhões. Em 2010, eram R$ 880 milhões. 

A crise, aliás, é tanta que os jovens que se beneficiaram do Fies também 
não estão conseguindo arcar com a dívida estudantil. 

A pedagoga Ana Clara Ferreira, 26 anos, ainda deve R$ 2 mil ao 
programa. Ela começou a faculdade em 2010 e desde que se formou só 
trabalhou por três meses na área, numa escola particular em Campos do 
Jordão, interior de São Paulo. 

"Eu já queria ter feito pós-graduação depois que eu me formei, e acabou 
não dando certo", disse. Há um mês, Ana Clara conseguiu um emprego como 
secretária, mas ainda não pode acertar a sua dívida com o programa de 
financiamento estudantil. 
 
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/desemprego-tem-
nos-jovens-maiores-vitimas-e-arruina-sonho-de-ganhos-com-educacao.ghtml 
 

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.” 

 

8.  Infraestrutura 

País está criando regras para investimento em infraestrutura 

 
31 de Julho de 2017 

Fonte: Exame  
  
O ministro da Fazenda Henrique Meirelles citou recentes leilões de aeroportos 
e energia que trarão investimentos ao país para os próximos 30 anos 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Brasil está 
criando regras que viabilizam o investimento privado na infraestrutura. 

A declaração foi dada depois de reunião com o ministro das Finanças do 
Reino Unido, Philip Hammond, e empresários do país. 

Meirelles citou recentes leilões de aeroportos e energia que trarão 
investimentos para os próximos 30 anos e disse que novas iniciativas como 
essas serão realizadas. 

“Um ambiente econômico mais responsável e previsível é crucial para o 
crescimento e desenvolvimento econômico”, afirmou. 

No encontro, o ministro apoiou ainda o pedido do Brasil de se tornar um 
país membro da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). “Gostamos de saber que contamos com apoio do Reino Unido”, disse 
Meirelles. 

De acordo com o ministro, a reunião foi bastante produtiva e discutiu a 
cooperação bilateral nas áreas de serviços financeiros, infraestrutura, comércio 
e investimentos. Em 2016, a corrente de comércio entre os dois países chegou 
a R$ 16 bilhões. 

O ajuste fiscal brasileiro foi discutido nas reuniões, o que, segundo 
Meirelles, elimina uma grande fonte de instabilidade pela qual o país passou 
nos últimos anos. 

Ele afirmou ainda que há uma série de reformas microeconômicas que 
fazem com que o Brasil continue a crescer no ranking dos países com 
facilidade de se fazer negócios. 

Importância 
O ministro Philip Hammond reafirmou o interesse dos britânicos em 

ampliar o comércio exterior com o País em meio ao processo de saída do país 
da União Europeia. 

“O Brasil terá um papel muito importante (em meio ao processo de 
Brexit), pois queremos aumentar o comércio exterior com o mundo”, disse o 
ministro britânico após reunião com Henrique Meirelles. 

Hammond explicou que, diante da decisão do eleitorado britânico de 
deixar a União Europeia, o Reino Unido busca ampliar o comércio com outros 
parceiros econômicos. Nessa estratégia, o Brasil é um dos alvos. 

O ministro explicou que britânicos e brasileiros têm “relação forte e 
histórica” e, por isso, o país é um parceiro importante para Londres. 
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Uma das iniciativas para isso é o aumento de cerca de 50% no crédito 
disponível para a exportação ao Brasil que já soma cerca de 3 bilhões de 
libras. 

Ao lado do colega brasileiro, o ministro britânico disse que o Reino Unido 
apoia a “agenda de reformas (do Brasil) que é um passo vital para o retorno à 
prosperidade”. 

“O Brasil é a maior economia da América Latina e é ótimo ver a 
retomada do crescimento”, afirmou. 

Nesse esforço, Hammond elogiou a iniciativa do Brasil de aderir à 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Enquanto o processo de saída da UE não é concluído, o Reino Unido 
segue membro pleno do grupo europeu. Por isso, o ministro de Finanças 
defendeu que o grupo avance com as negociações com o Mercosul. 

“Enquanto o Reino Unido segue membro da UE, apoiamos fortemente 
acordo entre a União Europeia e o Mercosul”, disse. 
 
http://exame.abril.com.br/economia/pais-esta-criado-regras-para-investimento-
em-infraestrutura/ 
 

Voltar ao índice  
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9. Mercado Imobiliário 

Preço médio do aluguel residencial no Brasil cai 7,7% em julho ante 2016, 
mostra relatório 

 
01 de Agosto  de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço  
 

O preço médio do aluguel residencial no Brasil teve queda nominal de 
7,74 por cento em julho ante igual período de 2016, atingindo 22,62 reais por 
metro quadrado, de acordo com o relatório Dados do Mercado Imobiliário do 
VivaReal (DMI-VivaReal). 

Na comparação com junho, quando o valor médio do aluguel estava em 
22,81 reais por metro quadrado, a queda foi de 0,82 por cento, indicou a 
pesquisa. O DMI contempla uma amostra de 30 cidades em diferentes regiões 
do país e considera mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para 
compra ou aluguel. 

Entre os municípios monitorados, Salvador registrou a maior 
desvalorização no aluguel residencial em julho ante junho, de 2,92 por cento. 
São Bernardo do Campo ficou em segundo lugar, com queda de 1,47 por 
cento, seguido por Fortaleza(-1,28 por cento), Rio de Janeiro (-1,18 por cento) 
e Santos (-1,06 por cento). 

Já Natal foi a cidade com maior aumento nominal mensal no valor médio 
do metro quadrado alugado, de 6,24 por cento, seguida por João Pessoa, com 
alta de 2,55 por cento e Recife, com 2,00 por cento. 

São Paulo era o município com aluguel residencial mais alto em julho, de 
35,29 reais por metro quadrado, estável em relação junho. Brasília ocupava a 
segunda posição, com 31,58 reais por metro quadrado, e Rio de Janeiro surgia 
na terceira colocação, com 31,43 reais por metro quadrado. 

VENDA 
Para a venda, o preço médio do metro quadrado residencial atingiu 

4.844 reais em julho--maior valor para o ano e 0,23 por cento acima de junho 
deste ano. Contudo, em relação julho de 2016, houve queda nominal de 0,08 
por cento, disse a VivaReal. 

Em 16 das 30 cidades pesquisadas, os imóveis residenciais se 
valorizaram em julho ante junho, com destaque para Barueri (1,18 por cento), 
Guarulhos (0,99 por cento), Goiânia (0,96 por cento) e Rio de Janeiro (0,76 por 
cento). 

Por outro lado, Salvador, Vitória da Conquista, Natal, Fortaleza e 
Joinville foram as que registraram maior queda no valor médio de venda do 
metro quadrado em julho comparado a junho. 

VivaReal é uma plataforma digital que conecta imobiliárias, 
incorporadoras e corretores com consumidores que buscam um imóvel 
 
http://www.dci.com.br/servicos/preco-medio-do-aluguel-residencial-no-brasil-
cai-7,7--em-julho-ante-2016,-mostra-relatorio-id641797.html 
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Medida Provisória dos distratos prevê regra para inadimplentes 

 
02 de Agosto  de 2017 

Fonte: Estadão  
 

 Texto da MP, cuja negociação está na reta final, permite que empresas fiquem 
com parte do que foi pago se cliente estiver devendo 
 

A proposta do governo para regulamentar os distratos (quando se 
desiste da compra ou venda de um imóvel na planta) está na reta final. A 
minuta da Medida Provisória, obtida pelo Estado, estabelece, entre outros 
pontos, regras para os casos que envolvem consumidores inadimplentes. 

As empresas poderão reter uma parte do que foi pago pelo cliente a 
depender da quantidade de meses em que ele ficou sem pagar as parcelas. De 
acordo com a minuta, a incorporadora poderá ficar com 50% dos valores pagos 
pelo consumidor que estiver inadimplente por mais de seis prestações mensais 
e 30% nos casos em que os atrasos forem de três até seis prestações 
mensais. Nos dois casos, a empresa terá de comprovar que o cliente foi 
notificado a pagar a dívida e teve prazo de dez dias para quitá-la. O valor retido 
não pode ultrapassar 10% do valor do imóvel. 

No caso de distrato por iniciativa do comprador (mesmo que ele esteja 
com as prestações em dia), a regra será de retenção de 50% dos valores 
pagos pelo cliente, limitado também a 10% do valor do contrato. 

Amanhã, representantes do governo e do setor imobiliário se sentarão 
mais uma vez na busca de entendimento para fechar o texto. Ainda estão sem 
consenso o prazo que as empresas terão para devolver o que foi pago em caso 
de distrato, descontada a multa (se 90 ou 30 dias) e a multa que terão de pagar 
se não entregarem os imóveis dentro do prazo – se 0,5% ou 0,25% do valor do 
imóvel ou do que foi pago pelo consumidor. 

“As discussões continuam e queremos chegar a um bom termo para dar 
mais segurança jurídica às empresas e maior proteção ao comprador”, afirma 
José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic). Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc) mostram que, de cada 100 imóveis vendidos, 40 foram 
devolvidos dos últimos 12 meses terminados em junho. 

Como informou o Estado há um mês, a regra geral de multa para os 
distratos permitirá exceções para os imóveis enquadrados em programas de 
habitação de interesse social, como o Minha Casa Minha Vida. A incorporadora 
poderá reter até 30% do que foi pago pelo cliente, limitado a 5% do valor do 
imóvel desse tipo de empreendimento. 

Em todos os casos, além da retenção de parte do que foi pago pelo 
consumidor, as empresas também poderão ficar com os custos da corretagem, 
que podem chegar a 6% do valor do imóvel. “Essa proposta ainda está 
desequilibrada prejudicando o consumidor e favorecendo as empresas”, afirma 
Cláudia Almeida, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec). Ela afirma que embora o setor imobiliário tenha cedido um pouco nas 
exigências, permitir que construtoras e incorporadoras retenham até 16% do 
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valor do imóvel (juntando o limite de 10% das prestações que foram pagas 
mais o custo da corretagem) ainda é “abusivo”. 

Em duas situações, o consumidor ficará livre de pagar multa: se achar 
um comprador substituto ou se desistir da compra, num prazo de até sete dias 
corridos, depois de ter assinado o contrato em um estande de venda fora da 
incorporadora. 

Disputas. Sem regulamentação, os distratos têm sido fonte de longas 
disputas judiciais entre compradores e construtoras. Em 2016, foi assinado um 
acordo no Rio entre representantes do governo federal, do setor imobiliário, 
dos Procons e da Justiça para deixar mais claro os direitos e deveres de 
consumidores e empresas e evitar que os casos fossem parar na Justiça. 

Embora não tenha força de Lei, o acordo embasou a proposta que está 
sendo editada agora. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,medida-provisoria-dos-distratos-
preve-regra-para-inadimplentes,70001920035 

 
Voltar ao índice 
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10.  Curtas 

Vendas no comércio eletrônico devem crescer 10% no Dia dos Pais 

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 

 Faturamento deverá ser de R$ 1,94 bilhão, com mais 4,5 milhões de pedidos e tíquete 
médio de R$ 438. 
 

O comércio eletrônico brasileiro deverá faturar R$ 1,94 bilhão, 10% a mais em 
comparação com o mesmo período do ano passado, segundo estimativa da Ebit, 
empresa de informações sobre o e-commerce brasileiro. 

O número de pedidos deverá crescer 11% na comparação com o ano anterior, 
para 4,5 milhões, e o tíquete médio deve permanecer estável, em R$ 438. 

O Dia dos Pais, que será comemorado em 13 de agosto, é a primeira data 
importante para o varejo eletrônico no segundo semestre. 

Apesar de ter um volume menor de vendas do que outras datas como Dia das 
Crianças, Natal e, especialmente, a Black Friday, é considerada um termômetro de 
vendas para o resto do ano. 

Estimativa da Ebit prevê crescimento de 12% para o setor neste ano. 
Celulares e smartphones, livros e calçados deverão ser os itens mais 

comprados no e-commerce para presentear os pais. 
 

Comércio nas lojas de conveniência registra crescimento, na contramão do 
varejo no País  

02 de Agosto de 2017 
Fonte: Jornal do Comércio 

 
Ao contrário do que aconteceu com o varejo no País, as vendas nas lojas de 

conveniência cresceram em 2016, mostram dados de uma pesquisa do Sindicato 
Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom). 
Enquanto as vendas no varejo recuaram 6,2% em 2016, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as das lojas de conveniência registraram 
expansão na mesma magnitude desse declínio, de 6,2%, atingindo faturamento de R$ 
7,2 bilhões.  

Além disso, o tíquete médio das lojas de conveniência avançou 7,3%, para R$ 
11,91. O número de transações no canal também cresceu, com aumento de 3,3%. Já 
a venda média por loja no canal registrou ganho de 5,3% em faturamento. 

De acordo com o Sindicom, as empresas de distribuição de combustíveis têm 
buscado fidelizar os consumidores por meio de programas de relacionamento e 
promoções instantâneas. As classes média e alta representam 97% do faturamento 
das lojas de conveniência. O levantamento também revelou que as lojas de 
conveniência elevam em torno de 20% as vendas de combustíveis nos postos.  

Para Ricardo Spinelli, diretor-presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Equipamentos e de Serviços para o Mercado de Combustível e de 
Conveniência (Abieps), o setor de lojas de conveniência tende a crescer, considerando 
que atualmente o País conta com mais de 40 mil postos de combustíveis, ao passo 
que o número de lojas de conveniência é apenas cerca de 7 mil.  

Voltar ao índice  
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11. Feiras 

 
01/08/2017 até 06/08/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
01/08/2017 até 03/08/2017 – BRAZIL PROMOTION 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Transamérica Expo Center - Pavilhões C, D e E 
Cidade: São Paulo - SP 
 
02/08/2017 até 04/08/2017 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
03/08/2017 até 06/08/2017 – CRAFT DESIGN 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
03/08/2017 até 06/08/2017 – FEIRA PONTA DE ESTOQUE DE RESENDE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Parque de Exposições de Resende 
Cidade: Resende - RJ 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – HOUSE & GIFT FAIR 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – TÊXTIL HOUSE FAIR 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – CHRISTMAS FAIR 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – HOUSE & GIFT FAIR 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
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05/08/2017 até 08/08/2017 – TÊXTIL HOUSE FAIR 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO – SP 
 
07/08/2017 até 09/08/2017 – ENACAB 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convenction Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
08/08/2017 até 10/08/2017 – HIGH DESIGN - HOME & OFFICE EXPO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
08/08/2017 até 08/08/2017 – BRAZTOA CENTRO-OESTE 2017 
Setor: Turismo 
Local: Pousada do Rio Quente 
Cidade: Rio Quente - GO 
 
08/08/2017 até 10/08/2017 – HIGIEXPO 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Expor Center Norte - Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
08/08/2017 até 10/08/2017 – TECNOCARNE 
Setor: Agronegócio 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


