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1. Tributos 

Justiça Federal no RJ suspende novamente alta de combustíveis em todo 
o país 

03 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O juiz federal Ubiratan Cruz Rodrigues, da 1ª Vara Federal de Macaé 

(RJ), determinou, em caráter liminar, a suspensão do aumento do preço dos 
combustíveis em todo o país. Ele atendeu a uma ação popular contra os efeitos 
do decreto assinado pelo presidente Michel Temer, no último dia 20, que 
aumentou as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a 
comercialização de gasolina, óleo diesel e etanol. 

Quem entrou com a ação foi o advogado Décio Machado Borba Netto. A 
decisão da 1ª Vara foi tomada no último dia 31, mas somente divulgada nesta 
quinta-feira (3). Netto sustentou que o decreto, ao aumentar as alíquotas das 
contribuições sobre combustíveis, afrontou diversos princípios constitucionais, 
entre eles o da chamada noventena, que exige que qualquer mudança 
tributária só pode ser feita depois de 90 dias da publicação da lei que a 
instituiu. 

Em sua decisão, o magistrado destacou que "é forçoso reconhecer que 
o decreto impugnado é inconstitucional e merece ser suspenso em liminar. O 
perigo da demora existe, tendo em vista os prejuízos à população decorrentes 
da aplicação de um aumento inconstitucional de tributos. Ante o exposto, defiro 
o pedido de tutela de urgência para suspender todos os efeitos do decreto", diz 
o texto. 

Esse é a terceira liminar aceita pela Justiça que determina a suspensão 
do aumento dos tributos sobre combustíveis. As duas anteriores, no Distrito 
Federal e na Paraíba, foram suspensas depois que a Advocacia-Geral da 
União (AGU) recorreu das decisões. A Agência Brasil entrou em contato com a 
AGU, mas não obteve resposta sobre um possível novo recurso até a 
publicação desta reportagem. 

Alíquotas 
O reajuste nas alíquotas do PIS/Cofins sobre a gasolina, o diesel e o 

etanol foi determinado por meio de decreto presidencial no dia 20 de julho.  A 
alíquota subiu de R$ 0,3816 para R$ 0,7925 para o litro da gasolina e de R$ 
0,2480 para R$ 0,4615 para o diesel nas refinarias. Para o litro do etanol, a 
alíquota passoude R$ 0,12 para R$ 0,1309 para o produtor. Para o distribuidor, 
a alíquota, antes zerada, aumentou para R$ 0,1964. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/justica-federal-no-rj-
suspende-novamente-alta-de-combustiveis-no-pais 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/justica-federal-no-rj-suspende-novamente-alta-de-combustiveis-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/justica-federal-no-rj-suspende-novamente-alta-de-combustiveis-no-pais
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Imposto de renda e multa de repatriação somam R$ 1,615 bi, mostra Receita 

 
03 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
O valor efetivamente pago foi ainda menor porque alguns contribuintes fizeram a 
declaração mas não efetuaram o pagamento 
 

Contribuintes regularizaram ativos que somaram R$ 4,582 bilhões na segunda 
etapa da repatriação, o que representou uma arrecadação de R$ 1,615 bilhão. Os 
números finais foram divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira (3/8).  

Na quarta-feira, o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo 
Estado) antecipou que a arrecadação ficaria em torno dos R$ 1,7 bilhão, desempenho 
muito abaixo do esperado pelo governo. A previsão inicial era arrecadar R$ 13 bilhões 
no total, sendo R$ 6,7 bilhões para o governo federal. O valor efetivamente pago foi 
ainda menor porque alguns contribuintes fizeram a declaração mas não efetuaram o 
pagamento.  

De acordo com a Receita, foram entregues 1.915 declarações de pessoas 
físicas, que regularizaram ativos que somam R$ 4,546 bilhões. O total de imposto 
apurado neste grupo foi de R$ 681,960 milhões e a multa de R$ 920,561 milhões. 
Outras 20 pessoas jurídicas apresentaram a declaração, regularizando R$ 35,7 
milhões em ativos, sendo R$ 5,3 milhões de imposto e R$ 7,248 milhões em multas.  

O resultado final ficou abaixo da última estimativa oficial do governo, de R$ 2,9 
bilhões. A adesão foi encerrada na segunda-feira, mas o balanço só foi divulgado 
nesta quinta-feira 

A arrecadação ainda será divida entre União, Estados e municípios. A 
legislação prevê que 49% do imposto e 46% da multa seja transferido aos entes, o que 
daria cerca de R$ 800 milhões para a União. 

A frustração de receitas com o programa é mais um dos "buracos" no 
orçamento deste ano, que complicam a já difícil tarefa de cumprir a meta, que já 
admite um déficit de R$ 139 bilhões para Tesouro Nacional, Banco Central e 
Previdência Social.  

A estimativa de R$ 13 bilhões foi feita antes de o Congresso Nacional mudar o 
projeto de lei que, inicialmente, permitiria a adesão de familiares de políticos. A 
avaliação é que esse fator derrubou a arrecadação, já que os outros contribuintes, em 
sua maioria, já haviam aderido à primeira etapa. No último relatório de avaliação de 
receitas e despesas, divulgado no fim de julho, a projeção para este ano já havia caído 
para R$ 2,852 bilhões. 

No ano passado, 169.904 mil contribuintes aderiram ao programa, mas o 
pagamento foi feito efetivamente por 156.021 contribuintes, o que levou a uma 
arrecadação de R$ 46,805 bilhões em impostos e multas. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/03/internas_econo
mia,614921/imposto-de-renda-e-multa-de-repatriacao-somam-r-1-615-bi-mostra-
rece.shtml 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Consumidor deve gastar em média R$ 125 com presente do Dia dos Pais 

 
03 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Mais da metade dos consumidores do país (57%) pretendem ir às 

compras por conta do Dia dos Pais, o que representa em torno de 86,1 milhões 
de pessoas. Essa parcela supera à registrada no mesmo período do ano 
passado quando 49% demonstraram a mesma intenção, segundo um 
levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

A pesquisa mostra que esses consumidores devem gastar, em média, 
R$ 125. Pelo cálculo dos organizadores, o movimento financeiro deve atingir 
R$ 10,7 bilhões. A maioria (38%) informou que planeja desembolsar o mesmo 
valor do ano passado. Outros 26% indicaram redução dos gastos e apenas 
13% estão dispostos a elevar a quantia. 

Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, “o consumidor está 
cauteloso para consumir e é importante oferecer opções de menor custo para 
presentear nas datas comemorativas”. 

Orçamento apertado 
No universo de consumidores com intenção de cortar gastos, o principal 

motivo alegado foi o orçamento apertado (43%). Entre os entrevistados, 20% 
indicaram ter outras prioridades e 10% contaram que tiveram queda de salário. 
Já entre os que manifestaram o desejo de aumentar o valor do presente, 59% 
disseram que querem escolher um produto melhor e 45% justificaram ter 
calculado o acréscimo por achar que os presentes estarão mais caros. 

Apesar de ter constatado um consumo médio de R$ 125, quando a 
sondagem separa os entrevistados por classe social, este valor cai para R$ 111 
entre os mais pobres. A grande maioria (81%) deve comprar um único item. 

Inadimplência 
Entre os entrevistados que pretendem efetuar compras, 25% estão com 

alguma parcela atrasada e 21% já entraram para a lista de inadimplentes. O 
levantamento mostra ainda que 10% assumiram ter o hábito de gastar mais do 
que podem para presentear o próprio pai e 6% deverão comprar algo para 
agradar os seus pais deixando de pagar alguma conta. 

O educador financeiro do portal do SPC Brasil Meu Bolso Feliz, José 
Vignoli, alerta que “o consumidor deve presentear, sim. Porém, é importante 
respeitar o tamanho do próprio bolso, planejar os gastos e fazer muita pesquisa 
de preço, dando prioridade ao pagamento à vista. Para quem está 
inadimplente, mesmo que os valores dos presentes possam parecer 
inofensivos, todo o esforço deve ser direcionado para o pagamento das 
dívidas”. 

Os itens mais apontados na lista de presentes para os país são roupas 
(40%); perfumes e cosméticos (16%) e calçados (16%); seguidos de 
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acessórios como cintos, óculos, carteiras e relógios (14%); vale-presentes (4%) 
e as comemorações em restaurantes (4%). 

Quanto aos meios de pagamentos, a maioria (75%) quer efetuar o 
pagamento à vista, sendo 66% em dinheiro e 9% com cartão de débito. Outros 
16% apontaram o uso do cartão de crédito. Entre os que pretendem parcelar a 
compra, a média é de três prestações. 

A sondagem foi feita com 872 consumidores de ambos o sexos, de todas 
as classes sociais e idade acima dos 18 anos, em 27 capitais. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/consumidor-deve-
gastar-em-media-r-125-com-presente-do-dia-dos-pais 

Mercado de livros fecha 1º semestre de 2017 melhor que no ano passado 
e vê 'volta' de autoajuda e biografias 

 
03 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 
Faturamento cresceu 3% (considerando inflação) e volume de vendas 5,47%. 
Ao G1, presidente de sindicato do setor diz ver resultado com 'cautela': 
'Reverte parcialmente as perdas'. 
 

Após um 2016 que esteve mais para história de terror do que para 
contos de fada, o mercado de livros do Brasil começa a dar sinais de 
recuperação. 

O setor fechou o primeiro semestre de 2017 com dados positivos tanto 
em faturamento (alta de 6,59% com relação ao ano anterior; ou cerca de 3%, 
levando-se em conta a inflação do período) quanto em volume de vendas (alta 
de 5,47%). Mas o um crescimento é discreto. 

Nos primeiros seis meses de 2017, foram R$ 931,6 milhões – contra R$ 
873,9 milhões no ano passado. Já o número de exemplares vendidos cresceu 
de 20,9 milhões para 22 milhões. 

Divulgado mês a mês e agora com o balanço do semestre, o estudo é 
feito pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel) e pela Nielsen. A 
pesquisa baseia-se no resultado da Nielsen BookScan Brasil, que verifica as 
vendas em livrarias, supermercados e bancas. 

Vale registrar que 2016 foi considerado um ano bastante difícil para o 
setor. Além da crise econômica, faltou um fenômeno editorial. 

'Reverte parcialmente as perdas' 
A avaliação é que o resultado "reverte parcialmente as perdas" do ano 

passado. "Acredito que a estabilidade da economia, a interrupção do aumento 
do desemprego e a queda da inflação, impactaram positivamente as vendas 
em geral". 

Pereira cita ainda que os primeiros três meses registraram a maior 
parcela do crescimento, atribuindo o aumento aos "resultados positivos no volta 
às aulas e promoções no Dia da Mulher". 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/consumidor-deve-gastar-em-media-r-125-com-presente-do-dia-dos-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/consumidor-deve-gastar-em-media-r-125-com-presente-do-dia-dos-pais
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"Os números de 2017 também são relevantes por não estarem 
vinculados à nenhum fenômeno específico", afirma ele, citando que "algumas 
promoções das principais redes de livrarias 'puxaram' as vendas para cima". 

Sem fenômeno como livros de colorir 
Em 2015, houve o fenômeno dos livros de colorir. Em 2016, não houve 

fenômeno nenhum – os YouTubers até ajudaram, mas não deu para chamar de 
febre. 

E em 2017: alguma tendência, pelo menos, no horizonte? Não 
exatamente. Mas dá para notar que livros de não ficção estão em alta (ou seja, 
nada de romance, contos ou poesia, por exemplo). 

"Há uma volta ao livro de autoajuda e espiritualidade, em que autores 
como Mario Sergio Cortella, Augusto Cury, Prem Baba e o padre Reginaldo 
Manzoti se destacaram", lista o presidente do Snel. 

Em junho de 2015, os ministros do STF decidiram, por unanimidade, 
derrubar a necessidade de haver autorização prévia de uma pessoa biografada 
para publicação de obras sobre sua vida. A decisão liberou biografias não 
autorizadas pela pessoa retratada (ou por seus familiares) publicadas em livros 
ou veiculadas em filmes, novelas e séries. 

O Painel das Vendas de Livros no Brasil informa que, no primeiro 
semestre de 2016, os livros de não ficção haviam vendido R$ 196,8 milhões. 
No mesmo período de 2017, vendeu R$ 220,8 milhões. 

Simbolicamente, dá para lembrar que o best-seller do Brasil no ano 
passado foi o doce e romântico "Como eu era antes de você" (Intríseca), de 
Jojo Moyes, segundo o site PublishNews. Já em 2017, o campeão até aqui é 
"Batalha espiritual" (Petra), do Padre Reginaldo Manzotti. 
 
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/mercado-de-livros-fecha-1-semestre-de-
2017-melhor-que-no-ano-passado-e-ve-volta-de-autoajuda-e-biografias.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Varejo espera efeitos da nova CLT para reviver 'anos de ouro' 

 
04 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 
Em um momento delicado para o setor, a aposta na reforma trabalhista tem 
permeado as discussões de lojistas, que já projetam mais contratações 
 

Frente às mudanças nas leis trabalhistas, que entrarão em vigor a partir 
de novembro, o varejo se prepara para receber um impulso na geração de 
empregos. De acordo com o CEO da varejista de moda Riachuelo, Flávio 
Rocha, o setor apresenta sinais de retomada, impactado pelos cortes na taxa 
de juros e a queda da inflação. 

"A reforma trabalhista é fundamental, principalmente para essa grande 
transformação da economia puxada pelo varejo. Nós tínhamos uma lei 
trabalhista completamente desatualizada, anacrônica, de quando a única 
esperança de emprego formal era a indústria. Hoje, a indústria representa 
menos de 9% dos empregos no Brasil; varejo e serviços já representam 75%. A 
indústria pode conviver com aquele horário mais rígido, mas as lojas de varejo 
e serviços têm que prestar o serviço na hora em que o cliente deseja", opina o 
CEO da Riachuelo, Flávio Rocha. 

Segundo o executivo, que discursou sobre as tendências do mercado 
varejista no Brasilshop São Paulo 2017, evento organizado pela Associação 
Brasileira dos Lojistas de Shopping (Alshop), o comércio deve ser impactado 
positivamente com a reforma trabalhista, sancionada recentemente pelo 
presidente Michel Temer. Se hoje os funcionários das lojas do setor têm de 
cumprir uma jornada de trabalho extensiva em dias com pouca movimentação 
de clientes, a tendência é que uma carga horária mais 'flexível' seja desenhada 
após novembro, quando a proposta entrará em vigor. 

Após a chamada 'década de ouro do varejo', que durou de 2003 a 2013, 
o setor está sofrendo com o momento conturbado do cenário político brasileiro. 
"Nós tivemos uma revolução transformadora de 2003 a 2013, onde o varejo 
saiu de coadjuvante para protagonista. Isso trouxe inclusão e inserção de 40 
milhões de novos consumidores. Infelizmente, uma política econômica 
desastrosa trouxe seus efeitos e depois de uma década de ouro vieram dois 
anos de pesadelo", afirma Rocha. 

Em ascensão, a Guararapes Confecções, controladora da Riachuelo, 
multiplicou o lucro em dez vezes no primeiro trimestre deste ano: passando de 
R$ 11,6 milhões nos primeiros três meses de 2016 para R$ 110,6 milhões no 
mesmo período deste ano. 

"Fizemos o nosso melhor primeiro trimestre da história. Todos os sinais 
são claros de uma forte retomada. No caso da Riachuelo, esse resultado é 
impactado por efeitos macroeconômicos, mas também pelas transformações 
internas da Riachuelo, e da virada estrutural do modelo logístico, que 
proporcionou muito mais variedade no mix de produtos. As coleções estão 
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muito mais atrativas. Estamos plenamente otimistas, retomando os nossos 
planos de expansão." 

Novo conceito 
Com 294 operações no País atualmente, a Riachuelo agora destina suas 

forças à remodelação do conceito das operações existentes e às novas 
soluções logísticas. Ao todo, a varejista deve investir cerca de R$ 500 milhões 
neste ano. "A principal conta de capex (investimento) para este ano são as 
reformas das lojas. São 40 lojas que estão se adaptando ao novo modelo, que 
proporciona mais variedade aos consumidores. Com o mesmo estoque, você 
tem muita variedade. Isso é consequência do novo modelo logístico com 
reposições diárias. As lojas não são mais abastecidas dentro de uma dose ou 
uma expectativa de venda de cada produto ou cada estação. Normalmente, as 
lojas são abastecidas em doses mínimas, com reposições diárias", admite 
Rocha ao DCI. 

Através de um investimento mais agressivo em soluções de supply 
chain, a Riachuelo pretende entregar mais variedade aos consumidores em 
suas novas unidades. Agora, ao invés de receberem grandes volumes de 
produtos, as lojas têm o estoque renovado diariamente. "É um trade-off. 
Realmente é um sistema que exige uma sofisticação logística muito maior. Hoje 
em dia, é muito mais fácil abastecer a loja para uma estação, levantar as 
portas, esperar o fim da estação, ver o que sobrou e demarcar. Com esse 
investimento, a loja se transforma diariamente, não mais sazonalmente. A nova 
loja traz o que interessa ao cliente: muitos modelos, muitas cores, muitos 
tamanhos, muitas alternativas de escolha", corrobora o executivo. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/varejo-espera--efeitos-da--nova-clt-para-
reviver--anos-de-ouro--id642546.html 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Serviços mantêm contração em julho 

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

 
A atividade do setor de serviços continuou em contração em julho, 

embora a queda tenha ficado mais branda diante da melhora de novos 
negócios, de acordo com a pesquisa Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla 
em inglês) divulgada ontem (3). 

O PMI apurado pelo IHS Markit subiu a 48,8 em julho, ante 47,4 em 
junho, mas permaneceu em contração pela 28ª vez nos últimos 29 meses 
pesquisados. A marca 50 separa contração de expansão. 

Os novos negócios do setor voltaram a crescer em julho por causa da 
política de preços desenvolvida pelas companhias e pelas iniciativas de 
marketing das companhias. A recuperação, mostrou o PMI, ficou limitada às 
categorias Intermediação financeira e de Correios e telecomunicações. Os 
empresários, no entanto, afirmaram que crescimento mais robusto ainda é 
dificultado pela demanda que segue moderada. 

"As empresas conseguiram garantir novos trabalhos por meio de preço 
competitivo e campanhas de marketing. Em alguns casos, os entrevistados 
indicaram que a menor taxa de juros permitiu oferecer descontos aos clientes, 
apesar do aumento dos preços de alguns materiais", afirmou a economista da 
IHS Markit Pollyanna De Lima, por meio de nota. 

Desde outubro do ano passado, o Banco Central tem reduzido a taxa 
básica de juros, atualmente em 9,25% ao ano. 

O PMI de julho mostrou declínio nos negócios pendentes, com a 
capacidade ociosa das empresas levando as companhias do setor a reduzirem 
a quantidade de trabalhadores. 

Embora o mercado de trabalho continue ruim para o setor de serviços, a 
taxa de corte de empregos atenuou pelo sexto mês consecutivo, atingindo o 
ritmo mais lento desde 2015. 

Segundo a pesquisa, 40% das empresas esperam crescimento no 
volume de produção no próximo ano, com o grau de otimismo sustentado por 
planos de reestruturação empresarial, aumento de investimentos, iniciativas de 
marketing e expectativa de melhores condições econômicas e políticas. 

O PMI da indústria em julho mostrou crescimento menor e, diante da 
menor contração do setor de serviços, o PMI Composto avançou para 49,4 em 
julho, ante 48,5 em junho. "Considerando as condições econômicas no Brasil, o 
último conjunto de dados mostrou contração mais suave na atividade", disse 
Pollyanna. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/servicos-mantem-contracao-em-julho-
id642534.html 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Planos de Saúde 

Regras para troca de operadora de plano de saúde serão mais flexíveis 

 
03 de  Agosto de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 

Propostas da ANS dão mais mobilidade e opções ao beneficiário que deseja 
mudar de plano 
 

As regras para que o beneficiário de plano de saúde possa trocar de 
operadora sem cumprir novo período de carência deverão ser flexibilizadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O tema está sendo 
colocado em consulta pública a partir desta quinta-feira para que toda a 
sociedade possa participar da discussão e contribuir com sugestões. A ideia da 
agência reguladora é, com as mudanças, facilitar a portabilidade, oferecendo 
ao consumidor maior mobilidade no mercado e aumentando as possibilidades 
de escolha do plano de saúde, e incentivar a concorrência no setor, explica 
Karla Coelho, diretora de Normas e Habilitação dos Produtos (Dipro) da ANS. 
Interessados em saber mais sobre a consulta pública e enviar sugestões 
podem acessar o link na página da ANS. As contribuições deverão ser 
enviadas entre o dia 10 deste mês e 11 de setembro. 

Uma das principais mudanças é permitir que beneficiários de planos 
coletivos empresariais possam também fazer a portabilidade. Pelas normas em 
vigor, apenas beneficiários de planos individuais ou familiares e coletivos por 
adesão podem mudar de operadora e de plano de saúde. Atualmente, 66,4% 
dos beneficiários de planos médico-hospitalres, ou seja, cerca de 31,5 milhões 
de pessoas têm planos de saúde empresariais. Ainda de acordo com a ANS, 
cerca de 1,7 milhão de pessoas perderam os planos oferecidos pelas 
empresas nos últimos dois anos, devido ao aumento do desemprego no país. 

Outra alteração é que o beneficiário faça a troca de plano a qualquer 
hora, após o cumprimento do prazo de permanência, pondo fim à chamada 
"janela" para fazer a transferência: 120 dias contados a partir do 1º dia do mês 
de aniversário do contrato. Esse critério impede que beneficiários que não 
estão sendo adequadamente assistidos pela operadora deixem imediatamente 
o plano. 

Advogado especialista em Direito à Saúde, Rodrigo Araújo entende que 
as regras atuais para portabilidade de carências de planos de saúde não são 
mais eficazes e são poucos os consumidores que conseguem preencher todos 
os requisitos e ainda encontrar um produto disponível para nova contratação. 

- Atualmente, é necessário que o consumidor seja beneficiário de um 
plano de saúde do tipo individual ou coletivo por adesão contratado a partir de 
1999 ou adaptado a Lei dos planos de saúde; tenha mais de dois anos de 
contratação ser for a primeira portabilidade ou mais de um ano para 
portabilidades seguintes; esteja adimplente com o pagamento das 
mensalidades; e requeira a portabilidade no mês de aniversário do contrato ou 
nos três meses seguintes. Preenchidos esses requisitos, ele ainda tem que 
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encontrar um “produto compatível”, restrito apenas aos contratos individuais ou 
coletivos por adesão. 

O advogado diz ser importantíssimo ampliar o direito de portabilidade 
aos beneficiários de planos coletivos empresariais, pois, desta forma, quando 
um empregado for demitido e não tiver direito de manutenção do plano de 
saúde do ex-empregador, ele poderá portar as carências já cumpridas para um 
outro plano de saúde. No entanto, lembra, este ainda terá que enfrentar o 
problema referente à falta de opções de contratação: baixíssima disponibilidade 
de planos individuais e a exigência do requisito de admissibilidade para aderir 
aos contratos coletivos por adesão. 

Outra questão que nunca fez sentido, na opinião de Araújo, é a de exigir 
que a portabilidade seja exercida apenas no mês de aniversário do contrato e 
nos três meses seguintes. Com a exclusão dessa exigência, bastará ao 
consumidor ter o prazo de permanência mínima no contrato, ressalta o 
advogado. 

De acordo com a diretora da ANS, essa proposta de normativa vem 
sendo construída a partir de diversas reuniões realizadas pela ANS no âmbito 
do Comitê de Regulação da Estrutura de Produtos, que reúne representantes 
de operadoras, prestadores e órgãos de defesa do consumidor. Karla esclarece 
que ela foi aprimorada levando-se em conta principalmente as necessidades 
dos beneficiários de planos de saúde e representa um importante avanço no 
processo regulatório, garantindo mais qualidade para o setor. 

A medida prevê ainda a substituição da compatibilidade por tipo de 
cobertura pela exigência de carências para as coberturas não previstas. 
Também estão sendo propostos o fim da exigência da compatibilidade de 
preço para portabilidade especial por liquidação de operadora e a portabilidade 
para beneficiários de contrato coletivo rescindido. 

Karla ressalta que a compatibilidade por tipo de cobertura restringe o 
acesso de muitos beneficiários que não encontram planos compatíveis nesse 
critério, pois há uma grande concentração de planos classificados em 
internação com obstetrícia, representando mais de 80% de planos no mercado. 
Dessa forma, o beneficiário que contratou um plano de “internação sem 
obstetrícia” ou “sem internação” fica restrito a um nicho de mercado que 
representa menos de 15% dos planos. Já o fim da janela, diz a diretora, 
permite que o beneficiário possa escolher, a qualquer tempo, o plano em 
função da qualidade, o que aumenta a concorrência. 
 
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/regras-para-troca-
de-operadora-de-plano-de-saude-serao-mais-flexiveis-21663846 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

E-commerce recebe mais visitantes, mas taxa de conversão permanece 
estagnada 

02 de Agosto de 2017 
Fonte: E-commerce Brasil 

 
Uma pesquisa inédita aponta que o número de visitantes e de pedidos 

realizados nas lojas virtuais aumentou nos últimos 12 meses, mas o maior 
desafio para o e-commerce continua sendo a taxa de conversão, que é o 
indicador de vendas confirmadas nos itens colocados nos carrinhos. 

O levantamento realizado pela Braspag, empresa do grupo Cielo, 
registrou que os shoppings online receberam 1,77 bilhões de visitas em junho 
deste ano, ante 1,44 bilhões em julho do ano passado. Os pedidos subiram de 
22,700 milhões para 28,500 milhões, respectivamente. A taxa de conversão, 
entretanto, permaneceu estagnada em 1,61%. 

A crise econômica, o elevado número de pessoas desempregadas no 
País, entre outros fatores são alguns dos motivos que ajudam a explicar a 
ainda baixa disposição do consumidor em fechar uma compra no varejo online 
“O consumidor brasileiro está ainda mais sensível à variação de preços”, avalia 
Gastão Mattos, presidente da Braspag. 

Ele aponta que o uso de celulares contribuiu de forma significativa para 
o aumento nas visitas do e-commerce nos últimos anos, mas que, no Brasil, o 
consumidor ainda utiliza a internet mais para verificar os preços – e depois 
voltar à loja física e efetuar a compra. 

O estudo dividiu o e-commerce em três categorias distintas. O segmento 
“Serviços Online” (recarga de celular, aplicativos de transporte e entrega de 
comida, entre outros) apresenta a melhor taxa de conversão (transações 
efetivadas), com 4,25%. Em seguida aparece a categoria “Viagem” (passagens 
aéreas e hotéis), com 1,98%, e “Shopping” (lojas virtuais nacionais ou 
estrangeiras de games, moda e eletrônicos), com apenas 1,51%. 

Segundo Gastão, o e-commerce apresenta diferentes níveis de 
“maturidade”, muito por conta da variação da intenção de compra do 
consumidor de acordo com um determinado produto ou serviço. “As pessoas 
tendem muito mais a concluir a operação de comprar um ingresso para o teatro 
ou chamar um táxi, do que adquirir um novo eletrodoméstico”, explica. 

Hoje, o varejo online representa cerca de 3% do total de vendas no País. 
Há dez anos, o setor respondia por apenas 0,18% das transações. A 
expectativa da Ebit, empresa que mede a reputação das lojas virtuais há 17 
anos, é que o e-commerce cresça 12% neste ano, alcançando um faturamento 
de R$ 49,7 bilhões. 

Para Pedro Guasti, CEO da Ebit, a melhora nas vendas online está 
ligada à “qualidade” do público que é atraído para a loja virtual. “As empresas 
de marketing têm aprimorado sua estratégia para sensibilizar e ter a 
abordagem adequada, no momento adequado, para atingir o consumidor 
certo”, explica Melhorar a taxa de conversão é, hoje, o maior desafio para os 
varejistas online. 

Promoções 
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O consumidor também está cada vez mais atento para as promoções no 
comércio eletrônico. As compras online com cupons cresceram 50% no 
primeiro semestre deste ano, de acordo com o presidente da empresa 
Cuponomia, Antonio Miranda. “Na crise, as pessoas estão comprando menos, 
mas o e-commerce também é um caminho para se fazer compras mais 
inteligentes”, aponta. 

Segundo dados da empresa, a taxa de conversão para as compras 
realizadas com cupons supera os 5%, com descontos que podem alcançar até 
40% do valor total do produto. “As pessoas estão descobrindo cada vez mais 
esses ‘vales’, o que os torna mais propensas a fechar o negócio”, afirma 
Miranda. Hoje, a Cuponomia disponibiliza em seu site 20 mil cupons de 
desconto, para mais de duas mil lojas. 

Uma nova ferramenta lançada pela Proteste na semana passada 
também deve ajudar o consumidor a economizar nas compras online. Trata-se 
do plugin “Mais Barato Proteste”, que pode ser baixado e instalado 
gratuitamente no navegador do usuário. Com ele, toda vez que o cliente entrar 
em uma loja virtual, o programa irá mostrar a variação histórica do preço 
daquele item, fará a comparação com preços de outras lojas, e testará 
automaticamente cupons disponibilizados pelo comerciante. 

“É possível que as lojas subam os preços e depois coloquem cupons 
aparentando um falso desconto. Isso é o que chamamos de ‘falso imperdível’”, 
alerta Henrique Lian, diretor da Proteste. Em monitoramentos periódicos 
realizados pela empresa – que atua em defesa dos consumidores – foi 
constatada a variação de até 45% nos preços de um item em diferentes lojas, e 
de até 20% de um dia para o outro. “A ferramenta aumenta o poder do 
consumidor, que sofre, na internet, com a intensa variação de preços”, explica 
Lian. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-recebe-mais-
visitantes-mas-taxa-de-conversao-permanece-estagnada/ 

 
Voltar ao índice  
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7. Emprego 

Medo do desemprego sobe para 66,1 pontos em julho, diz CNI 

 
03 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os brasileiros continuam com muito medo de serem afetados pelo 

desemprego e com baixa satisfação com a vida, informou hoje (3) a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice do medo do desemprego 
subiu para 66,1 pontos em julho deste ano. 

O valor é 1,8 ponto superior ao registrado em março e está 17,3 pontos 
acima da média histórica que é de 48,8 pontos. Em comparação com junho de 
2016, o índice caiu 1,8 ponto. 

Os dados são da pesquisa Índices de Medo do Desemprego e 
Satisfação com a Vida. 

Segundo a CNI, com o agravamento da crise política entre março e 
julho, pioraram as expectativas da população sobre o desempenho da 
economia; e a percepção é que a recuperação vai demorar ainda mais. "Os 
brasileiros continuam com muito medo de serem afetados pelo desemprego", 
informou a entidade. 

O medo do desemprego é maior na região Nordeste, onde o índice 
alcançou 68,3 pontos. Mas foi no Norte/Centro-Oeste que a preocupação 
aumentou mais nos últimos três meses. Naquela região, o indicador subiu para 
66,9 pontos em julho e está 9,7 pontos acima do verificado em março. No 
Sudeste o índice é de 67,9 pontos e no Sul, de 56,7. 

Satisfação com a vida 
O índice de satisfação permanece como um dos menores valores da 

série histórica, segundo a CNI. Ele teve um leve aumento de 0,3 ponto em 
julho, frente a março, e ficou em 65,9 pontos. O valor é inferior à média 
histórica de 66,9 pontos. Em relação a junho de 2016, o índice satisfação com 
a vida subiu 1,4 ponto. 

A satisfação com a vida é maior na Região Sul, onde o indicador é de 
68,9 pontos. Em seguida, vem o Nordeste com 66,5 pontos. Entretanto, na 
comparação com o junho do ano passado, esta é a única região que apresenta 
queda na satisfação com a vida. Na Região Norte/Centro-Oeste o índice é de 
65,6 e no Sudeste, de 64,7 pontos. 

Esta edição da pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 125 municípios entre 
os dias 13 e 16 de julho. A pesquisa Índices de Medo do Desemprego e 
Satisfação com a Vida está disponível na página de estatísticas da CNI. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/medo-do-
desemprego-sobe-para-661-pontos-em-julho-diz-cni 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/medo-do-desemprego-sobe-para-661-pontos-em-julho-diz-cni
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/medo-do-desemprego-sobe-para-661-pontos-em-julho-diz-cni
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Lei da terceirização só vale para contrato encerrado a partir de 2017, diz 
TST 

 
03 de Agosto de 2017 

Fonte: Conjur 
 

A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal 
Superior do Trabalho decidiu nesta quinta-feira (3/8), por unanimidade, que a 
lei de terceirização só vale em contratos celebrados e encerrados depois que a 
norma entrou em vigor, para respeitar o direito adquirido do empregado. 
Quando a dispensa ocorreu antes, portanto, continua a valer tese da corte que 
proibia a prática nas atividades-fim (Súmula 331). 

Esse é o primeiro precedente da SDI-1 sobre a aplicação intertemporal 
da Lei 13.429/2017, sancionada em março pelo presidente Michel Temer 
(PMDB). Como o colegiado uniformiza a jurisprudência do TST, a decisão 
sinaliza como juízes de primeiro grau e tribunais regionais devem enfrentar a 
questão, de acordo com o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro 
Renato de Lacerda Paiva. 

O caso analisado nesta quinta envolve um banco condenado por 
terceirizar empregados de telemarketing. O acórdão considerou que os 
serviços telefônicos de cobrança se inserem na atividade-fim bancária da 
instituição financeira. Uma das rés apresentou embargos de declaração para a 
subseção se manifestar sobre a aplicação da nova norma. 

Para a empresa, a lei afasta qualquer ilicitude e dispensa a aplicação da 
Súmula 331, que só teve sentido quando havia “vazio” normativo sobre o tema. 
Outro pedido tentava suspender o andamento do processo até que o Supremo 
Tribunal Federal julgue recurso extraordinário com repercussão geral. 

Cenário mais vantajoso 
Mesmo sem ver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na 

decisão anterior, o relator, ministro João Oreste Dalazen, acolheu os embargos 
para prestar esclarecimentos. 

“A entrada em vigor da nova lei, geradora de profundo impacto perante a 
jurisprudência consolidada do TST, (...) não se aplica às relações de emprego 
regidas e extintas sob a égide da lei velha, sob pena de afronta ao direito 
adquirido do empregado a condições de trabalho muito mais vantajosa”, 
afirmou. 

Ele declarou ainda que o STF não determinou o sobrestamento da 
tramitação dos processos sobre o assunto. “Em semelhantes circunstâncias, 
nem a entrada em vigor da Lei 13.429/2017 nem o reconhecimento de 
repercussão geral do tema versado no ARE 713211, no âmbito do STF têm o 
condão de alterar o entendimento firmado no acórdão ora embargado”, 
concluiu. 

Data de validade 
Para contratos antigos e ainda em vigência, a lei diz que é facultativa a 

aplicação das novas condições: podem ser adotadas se as partes 
concordarem. 

O Supremo ainda pode decidir qual entendimento vale para os casos já 
em tramitação na Justiça do Trabalho. A Associação Brasileira de 
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Telesserviços, amicus curiae em processo na corte contra a súmula do TST 
(ADPF 324), pediu neste ano que a corte decida o destino dos processos em 
andamento. 

Além disso, o STF já recebeu pelo menos quatro ações pedindo que a 
Lei 13.429/2017 seja declarada inconstitucional. Em uma delas, a 
Procuradoria-Geral da República diz que permitir funcionários terceirizados em 
funções essenciais às empresas viola o regime constitucional de emprego, a 
função social constitucional das contratantes e o princípio isonômico (ADI 
5.735). 

O PT e o PCdoB também são contra o texto (5.687), assim como a Rede 
Sustentabilidade (ADI 5.685) e a Confederação Nacional das Profissões 
Liberais (ADI 5.686). O relator em todos os processos é o ministro Gilmar 
Mendes. Com informações da Assessoria de Imprensa do TST. 
 
http://www.conjur.com.br/2017-ago-03/lei-terceirizacao-vale-contrato-encerrado-
partir-2017-tst 
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8.  Curtas 

Inflação para famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos avança em julho 

03 de Agosto de 2017 
Fonte: IBRE 

 
O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) do mês de julho 

apresentou variação de 0,31%, taxa 0,76 ponto percentual (p.p.) acima da apurada em 
junho, quando o índice registrou variação de -0,45%. Com este resultado, o indicador 
acumula alta de 1,84%, no ano e, 2,40%, nos últimos 12 meses. 

Em julho, o IPC-BR registrou variação de 0,38%. A taxa do indicador nos 
últimos 12 meses ficou em 3,45%, nível acima do registrado pelo IPC-C1. 

Seis das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram 
acréscimo em suas taxas de variação: Habitação (-0,96% para 1,36%), Alimentação (-
0,78% para -0,36%), Transportes (-0,39% para 0,06%), Comunicação (-0,07% para 
0,40%), Despesas Diversas (0,20% para 0,30%) e Educação, Leitura e Recreação 
(0,21% para 0,31%). Nestes grupos, os destaques partiram dos itens: tarifa de 
eletricidade residencial (-7,05% para 6,50%), hortaliças e legumes (-7,61% para -
0,77%), gasolina (-3,05% para 2,96%), pacotes de telefonia fixa e internet (-0,89% 
para 2,43%), cartão de telefone (0,00% para 1,43%) e salas de espetáculo     (-0,60% 
para 1,57%), respectivamente.  

Em contrapartida, os grupos: Vestuário (0,93% para -0,01%) e Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,39% para 0,14%) apresentaram decréscimo em suas taxas de 
variação. Nestas classes de despesa, destacam-se os itens: roupas (0,96% para -
0,11%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (0,65% para 0,01%), respectivamente. 

A próxima divulgação do IPC-C1 acontecerá no dia 06/09/2017. 

Taxa de retorno para imóveis comerciais é de 1,5% no segundo trimestre 

 
03 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A taxa de retorno total para os proprietários de imóveis comerciais no país ficou 

em 1,5% no segundo trimestre, segundo o Índice Geral do Mercado Imobiliário – 
Comercial (IGMI-C). Os dados do indicador foram divulgados hoje (3), no Rio de 
Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

A taxa de retorno total é menor que a registrada no primeiro trimestre, que 
havia sido de 1,7%, e no segundo trimestre de 2016 (2,2%). 

O retorno total é a taxa que o imóvel reverte para o proprietário do imóvel, 
considerando-se o retorno de capital, isto é, o valor de mercado do imóvel, e o retorno 
da renda, ou seja, a renda que se obtém trimestralmente com aquele imóvel 
(principalmente através de aluguéis). 

A taxa de retorno de capital foi negativa no segundo trimestre deste ano: -0,2%. 
Já a taxa de retorno da renda ficou em 1,7% no período. Em 12 meses, a taxa de 
retorno total ficou em 7,2%, já que a taxa de renda fechou em 7,9% e a taxa de capital 
em -0,7%. 

 
Voltar ao índice  
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9. 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 
 
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 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – TÊXTIL HOUSE FAIR 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO – SP 
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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 
 
09/08/2017 até 10/08/2017 – EXPO PHARMA 
Setor: Saúde 
Local: Centro de Convenções Windsor Barra Hotel 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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