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1. Crédito e Financiamento 

Empresas adiam adesão ao Refis à espera de mudanças 

 
08 de Agosto de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Incertezas sobre o futuro da medida provisória que instituiu o novo Refis 
- o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) -, aliado aos poucos 
atrativos do texto atual, deixaram os contribuintes em compasso de espera. Por 

ora, o volume de adesões está aquém do esperado. Com documentação 
pronta, as empresas esperam o desenrolar das negociações entre governo e 

Congresso.  
Um dos receios é a possibilidade de a Medida Provisória (MP) 783 

caducar e, por uma nova, editar-se um parcelamento mais benéfico. Aqueles 

que aderiram correriam o risco de não poder migrar, já que as regras atuais 
impedem a adesão a um novo programa. Um novo texto teria que anular essa 

previsão. 
Para o tributarista Leo Lopes, do W Faria Advogados, é provável que, no 

caso da edição de uma nova MP, conste essa previsão. "Isso já aconteceu em 

relação ao programa [Programa de Regularização Tributária, da MP 766] do 
começo do ano para este", diz. Haveria, no entanto, dúvidas sobre se seria 

algo simples e automático. "Porque essas questões dependem de sistema e 
costumam gerar questionamentos", acrescenta. 

Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que "de 

uma forma ou de outra", o projeto vai ser aprovado. O governo trabalha em um 
novo texto (ver ao lado) para tentar evitar a queda na arrecadação prevista 

para este ano com a aprovação do relatório do deputado Newton Cardoso 
Júnior (PMDB-MG). Com uma oferta maior de benefícios aos contribuintes, a 
arrecadação cairia de R$ 13,3 bilhões para menos de R$ 500 milhões - o que é 

contestado pelo atual relator. 
De acordo com o ministro, se um novo projeto mais benéfico for 

aprovado pelo Congresso, os contribuintes poderão migrar os débitos. "Na 
improvável hipótese de que algo tão generoso para os devedores, não para o 
país, seja aprovado pelo Congresso - não acreditamos nisso, mas vamos supor 

que aconteça -, quem aderir ao projeto como está hoje assegura o direito e 
depois poderá migrar, mudar, aderir ao novo projeto."  

Até agora, de acordo com a Receita Federal, foram 66.946 adesões ao 
novo Refis. Esse número deve crescer, segundo advogados, com o avanço das 
negociações entre governo e Congresso e com o proximidade do prazo de 

adesão (dia 31 deste mês), que pode não ser prorrogado com a conversão da 
MP em lei. 

No escritório onde atua, segundo Leo Lopes, as incertezas em torno do 
texto original da MP vem fazendo com que os contribuintes optem por esperar 
um pouco mais. Ele diz que as análises dos casos de interessados no novo 

Refis vêm sendo feitas desde o começo de julho, quando foi aberto o prazo 
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para a adesão, mas que a participação efetiva da maioria deve ocorrer 
somente na segunda quinzena deste mês. "Porque existe a possibilidade de 

um cenário mais definido. Há ainda prazo e sem o risco de perder benefícios", 
diz. 

Um texto mais interessante elevaria o nível de adesão, segundo 

advogados. De acordo com Diego Miguita, sócio de Vaz, Barreto, Shingaki e 
Oioli Advogados, a maior parte dos clientes não cogitou ingressar no 

parcelamento. Para eles, os descontos não são tão atrativos. Outro motivo 
seria a entrada exigida, que é elevada para débitos acima de R$ 15 milhões - 
20% do total do débito. 

"É complicado para empresas que estão com problema de caixa. Em 
uma época de crise, dificilmente uma empresa vai deixar de pagar 

fornecedores para dar entrada no programa de parcelamento", afirma. "Se 
olhar para os antigos parcelamentos, a adesão ao Pert deverá ser muito 
menor. O Refis da Crise não exigia entrada." 

No Demarest, de acordo com o advogado Marcelo Annunziata, é grande 
a procura de empresas interessadas em encerrar casos tributários mais 

antigos. "Há uma movimentação geral para a eliminação de passivo", afirma. O 
problema, acrescenta, é que há muitas dúvidas relacionadas ao programa e 
não se sabe ainda se serão sanadas até o fim do prazo. 

O advogado diz que a demora para a confirmação dos contribuintes no 
programa também está relacionada ao atraso do próprio sistema eletrônico 

disponibilizado pelo governo. Como havia regras diferentes para a inclusão dos 
débitos que ainda são discutidos na esfera administrativa para os já inscritos na 
dívida ativa, duas regulamentações foram necessárias ao texto da MP: um pela 

Receita Federal e o outro pela PGFN. 
A procuradoria abriu o sistema, para que os contribuintes com débitos já 

inscritos na dívida ativa pudesse fazer a adesão, somente no último dia 1º, 
enquanto o sistema da Receita estava disponível desde 3 de julho. "São só 
sete dias desde que sistema foi disponibilizado pela PGFN. Não era possível 

aderir antes disso." 
No TozziniFreire Advogados, a orientação para os clientes é aderir ao 

Pert, conforme a advogada Ana Cláudia Utumi. "Sendo aprovada a nova MP 
deverá ser aberto novo prazo para quem aderiu se adaptar às novas 
circunstâncias. Seria uma migração de Pert 1 para Pert 2", diz. Para a 

tributarista, novos entrantes até podem ser aceitos, mas é mais seguro já aderir 
ao programa de regularização de débitos. 

A advogada diz que, se a MP 783 caducar, serão preservados os 
benefícios de quem aderiu ao Pert porque uma das condições é renunciar aos 
processos administrativos e judiciais sobre os débitos incluídos no programa. 

Pela MP, a adesão ao Pert representa "confissão irrevogável e irretratável dos 
débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou 

responsável e por ele indicados para compor o programa". 
 
http://www.valor.com.br/legislacao/5071192/empresas-adiam-adesao-ao-refis-

espera-de-mudancas 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Receita anuncia quatro medidas de simplificação tributária 

 
07 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 

 
Iniciativas visam a reduzir o tempo gasto por empresas com trâmites 

burocráticos e a promover a integração entre sistemas da União e dos Estados 
e municípios 
 

A Receita Federal anunciou nesta segunda-feira, 4, quatro medidas de 
simplificação tributária em convênio com Estados e municípios. As iniciativas 

visam a reduzir o tempo gasto por empresas com trâmites burocráticos e a 
promover a integração entre sistemas da União e dos Estados e municípios. O 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as medidas atacam 

problemas identificados por uma força-tarefa formada dentro da equipe 
econômica para pensar propostas que aumentem a produtividade do País. 

O assessor especial para Reformas Microeconômicas do Ministério da 
Fazenda, João Manuel Pinho de Mello, disse que "não há bala de prata" para o 
crescimento sustentado. "A questão é a produtividade", afirmou. 

As quatro medidas anunciadas pelo governo envolvem convênios para 
que os Estados acessem o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) do 

governo federal, a padronização da nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) e 
a facilitação do desembaraço de importações, com o "despacho sobre águas", 
e o pagamento centralizado de tributos estaduais. Há ainda outras dez medidas 

em estudo pela Receita Federal, que serão anunciadas futuramente. 
Com essas iniciativas, a Receita espera reduzir o tempo dedicado pelas 

empresas a essas obrigações de preenchimento de dados a 600 horas por 
ano, em média, até o fim de 2018. Hoje, esse tempo é de 1.752 horas/ano, 
segundo o Grupo de Estudos Tributários Aplicados (Getap), e supera as 2 mil 

horas/ano na visão do Banco Mundial. Esse tempo elevado é considerado um 
dos gargalos para o crescimento da produtividade no País. Não há foco em 

ganho de arrecadação. 
Representantes das secretarias estaduais de Fazenda participaram de 

evento na Confederação Nacional da Indústria (CNI) e assinaram convênios 

para acessarem o Sped, o que ajudará na obtenção de informações que já são 
prestadas pelas empresas ao governo federal. Até hoje, as companhias 

precisam repetir o envio desses dados para cada Estado, numa etapa posterior 
ao pagamento de tributos. 

Goiás, Alagoas e Mato Grosso já estão dentro do projeto piloto, e a 

expectativa da Receita Federal é implementar o acesso ao Sped em todos os 
Estados nos próximos seis meses. A estimativa do Fisco é que 87% das 

informações solicitadas pelos governos estaduais já estão contempladas no 
sistema federal. Agora, os Estados vão avaliar se os demais 13% são de fato 
necessários e requerem preenchimento à parte pelas empresas. 

No caso da NFS-e, o projeto piloto foi implementado em Belo Horizonte, 
Brasília, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Marabá, Maringá e Bom Despacho. 
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Até o fim do ano, a estimativa é estender a aplicação do sistema a todo o País. 
Para a Receita Federal, o projeto permite a unificação do padrão nacional para 

a nota fiscal de serviços, além de evitar a sonegação de tributos. 
 
http://www.dci.com.br/economia/receita-anuncia-quatro-medidas-de-

simplificacao-tributaria-id643084.html 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Em meio às incertezas econômicas, 55% das categorias de consumo 

massivo perdem penetração no país 

 
07 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Após a melhoria de alguns indicadores econômicos, a recente onda de 
incertezas volta a colocar em dúvida o crescimento do país. Em meio a esse 
cenário, 55% das categorias de grande consumo perderam penetração. De 

acordo com dados apresentados do Consumer Thermometer 2017, elaborado 
pela Kantar Worldpanel, leite aromatizado, iogurte e massa instantânea foram 

os itens mais afetados, com perdas, respectivamente, de 4,4, 4,3 e 4,1 pontos 
percentuais de janeiro a maio deste ano em comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

O levantamento aponta também que a indústria de higiene e beleza tem 
se saído melhor que as demais, com 5,3% de crescimento em valor 

(deflacionado), seguida da cesta de alimentos e limpeza, 5% e 3,5% 
respectivamente. A cesta de bebidas manteve-se estável. Outra conclusão é 
que com a chegada dos dias mais frios, os brasileiros estão colocando mais no 

carrinho café torrado, açúcar, leite UHT e sua versão em pó. Já itens ligados ao 
calor, como cerveja, sorvete e refrigerante, apresentam retração. 

As promoções, cada vez com um peso maior nas compras do país, 
impactaram 1,4 milhões de lares consumidores a mais de janeiro a maio de 
2017 em relação ao mesmo período de 2016. Ao todo, 45% das categorias 

aumentaram a penetração por meio de ofertas especiais. No entanto, apenas 
25% delas foram incrementais para as categorias que atuam. Há um limite 

ideal de redução de preço em função das promoções, que representa 
vantagem ao consumidor e ao vendedor/fabricante. Porém, somente em 1/3 do 
volume esse desconto foi acima do limite. 

Segundo análise dos especialistas da Kantar Worldpanel, as promoções 
tendem a aumentar nos próximos meses, principalmente devido aos esforços 

da indústria para alcançar metas. Com a mudança no comportamento dos 
brasileiros na hora de encher o carrinho, a empresa aposta em um maior foco 
nos produtos considerados essenciais. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/em-meio-as-incertezas-

economicas-55-das-categorias-de-consumo-massivo-perdem-penetracao-no-
pais/ 
 

Voltar ao índice 

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/em-meio-as-incertezas-economicas-55-das-categorias-de-consumo-massivo-perdem-penetracao-no-pais/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/em-meio-as-incertezas-economicas-55-das-categorias-de-consumo-massivo-perdem-penetracao-no-pais/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/em-meio-as-incertezas-economicas-55-das-categorias-de-consumo-massivo-perdem-penetracao-no-pais/
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4. Comércio - Varejo 

Dividir espaço com várias empresas é estratégia para pequenos negócios 

 
 07 de Agosto de 2017 

Fonte: Varejista  

 
Dividir o mesmo espaço com várias empresas tem sido uma estratégia 

valiosa para os pequenos negócios. A chamada economia colaborativa cresceu 
tanto no Brasil que hoje o país é líder latino-americano nesse tipo de iniciativa. 

Enquanto o Felipe usa o espaço da cozinha, a Mari vende acessórios 

femininos. O Cauê trabalha concentrado com a equipe. E o Leandro expõe os 
tênis da marca francesa no Brasil. 

“É a primeira experiência da marca como varejo. E a gente se unir a 
outras marcas num espaço colaborativo é mais rentável financeiramente. A 
gente consegue dividir custos, consegue somar público”, diz Leandro Miguel, 

representante da marca de tênis. 
O pensamento do Leandro é o mesmo dos outros empresários. Eles 

querem crescer dentro de um ambiente multiuso e não se importam em 
compartilhar bens e serviços. É a economia colaborativa, que a cada dia ganha 
mercado no Brasil. 

“O ser humano é um ser colaborativo. O que muda mais é a tecnologia, 
o aumento e a presença da tecnologia, em todos os sentidos. Quando você 

tem 4, 5, 6, 7 empresários explorando esse mesmo espaço, você pode ter uns 
que exploram mais de manhã, outros à tarde, de forma coordenada, de forma 
que um mesmo espaço pode ser melhor utilizado. E isso reflete claramente a 

atitude empreendedora”, explica Newton Campos, consultor. 
O espaço é resultado de muito planejamento do empresário Rafael 

Delfino, que queria abrir um restaurante, e do empresário Filipe Mariano, que 
queira investir em uma loja de roupas. Mas eles perceberam que as operações 
eram muito mais complexas do que imaginavam. 

“A gente começou a pesquisar. E ai eu vi um envolvimento bem forte da 
parte acadêmica, onde a gente estudou e pesquisou com algumas 

metodologias e conseguiu fechar um plano de negócio. Ele se torna viável a 
partir da economia colaborativa”, diz Delfino. 

“Pensamos, projetamos no meio da crise, precisávamos de um lugar que 

a gente gerasse um grande fluxo de pessoas e um lugar que compartilhasse os 
custos, que é o que mais contava pra gente”, completa Mariano. 

Eles investiram R$ 500 para adaptar o imóvel para vários tipos de 
negócios. Tem espaço de coworking com 32 estações de trabalho. Espaço para 
vendas no varejo. A maior parte da loja era virtual. Tem uma cozinha industrial e 

terraço para eventos, aulas e palestras. 
As salas de trabalho dividem espaço com a cozinha, que fica ao lado do 

bar, que dá de cara com a parte de varejo. O lugar nasceu pra ser diferente. É 
uma mistura de tudo e um facilitador de negócios e de acesso tanto para os 
empresários como pra quem vem alugar os espaços. 
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Cada uma dessas coisas que nós estamos vendo é uma fonte de renda 
diferente para os empresários”, diz Newton Campos, consultor. 

“Ao invés da gente detalhar quanto a gente está faturando no bar, no 
varejo, na cozinha, o ponto principal está em começar o mês com 70% das 
contas paga”, diz Delfino. 

A economia colaborativa é tendência. O Brasil já é o líder nesse modelo 
de negócio na América Latina. 

 
http://www.varejista.com.br/noticias/13349/dividir-espaco-com-varias-empresas-
e-estrategia-para-pequenos-negocios 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Estudo avalia planejamento e execução dos orçamentos de marketing no 

Brasil 

 
07 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Com o objetivo de analisar os investimentos em marketing no Brasil, a 
Croma Solutions, empresa de consultoria e pesquisa para inovação em 
negócios, realizou um estudo com presidentes, vice-presidentes e diretores de 

anunciantes, agências e veículos de comunicação. O Marketing Compass 
oferece uma avaliação de 2016, uma visão geral do cenário atual e aponta 

tendências para os investimentos em publicidade no Brasil. 
De acordo com o CEO da Croma, Edmar Bulla, no cenário atual de 

recessão econômica, o foco em resultados é o que fará com que as empresas 

continuem acreditando nos seus negócios e investindo em suas marcas. “Com 
o objetivo de garantir que os orçamentos alocados tragam os melhores 

retornos, os anunciantes priorizaram investimentos de marketing com 
resultados mensuráveis”, explica. 

Enquanto 33% das empresas planejaram diminuir seu orçamento de 

marketing para 2016, 36% fizeram o caminho contrário e se organizaram para 
aumentar os investimentos. As demais mantiveram o mesmo patamar do ano 

anterior. 
Entre as empresas que planejaram aumentar o orçamento de marketing, 

os segmentos que mais se destacaram foram cosméticos, perfumaria e 

cuidados pessoais (66%), seguidas de alimentos e bebidas (65%) e saúde 
(55%). 

“O brasileiro costuma destinar 2% do seu orçamento à compra de 
produtos de higiene e beleza. Hoje, o comportamento de compra do shopper 
dessa categoria impacta na quantidade e na frequência de compra, mas não na 

compra em si. Ele continua considerando a categoria na sua cesta de compras, 
mas passa a avaliar com mais cautela o custo/benefício e deixa de fazer 

compras por impulso, privilegiando compras abastecedoras e de reposição 
regular ou promocionada”, diz Edmar Bulla. 

Por outro lado, os segmentos que mais pretendiam reduzir os 

investimentos foram o de moda e acessórios (61%), educação (61%), super e 
hipermercados (60%), bancos e instituições financeiras (49%) e lazer, viagens 

e entretenimento (45%). “No geral, a crise e o desemprego moldaram novos 
hábitos do brasileiro, desde a compra de bens duráveis até i tens essenciais”, 
afirma Bulla. 

O estudo também avaliou a execução dos orçamentos em marketing em 
relação ao plano de investimentos. Das 36% de empresas que planejaram um 

incremento do budget em 2016, apenas 27% conseguiram implantar. “Os 
anunciantes que participaram das entrevistas qualitativas do estudo reportaram 
uma busca por equilíbrio no orçamento realizado, aliada a uma certa pressão 

para fazer mais com menos”, detalha o CEO da Croma. 



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

No fim, todas as categorias realizaram um aumento menor do que o 
planejado, com destaque para o setor de construção e reforma, que recuou 

mais de 70% na execução em comparação com o planejado. Além disso, os 
dois segmentos que mais pretendiam aumentar o orçamento em 2016 foram os 
que menos realizaram incrementos. O segmento de cosméticos e perfumaria 

realizou um aumento 47% menor do que planejado. E o segmento de saúde 
executou um orçamento 44% menor do que previsto. O setor de educação, no 

entanto, realizou um investimento 82% maior do que o planejado. 
Em termos de escolhas, o marketing digital registrou crescimento no 

período analisado. Os investimentos em plataformas online cresceram 12%, 

totalizando R$ 10,4 bilhões, de acordo com a pesquisa da Digital ADSpending, 
liderada pelo IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau). “A crise do cenário 

econômico brasileiro, a era da informação e o surgimento do consumidor 3.0 
estão transformando radicalmente a relação entre marcas e pessoas. O digital 
alterou a forma de atuação das organizações, que procuram mais agilidade e 

inovação”, explica Bulla. 
Além do marketing digital, os anunciantes aumentaram em 35% os 

investimentos nos pontos de venda e em 30% os gastos com ações de 
relacionamento. Enquanto isso, a mídia impressa recebeu 53% menos 
recursos e as ações de promoções, patrocínios e eventos, que costumam 

consumir mais o orçamento do marketing, 46% menos. 
Os investimentos em televisão (aberta, paga e mechandising) não foram 

os que mais aumentaram. Mesmo assim, com cerca de 71% do total, o meio 
continua a ser o principal destino das verbas publicitárias. 

O estudo revela que somente 32% das empresas consideram que os 

investimentos em marketing atenderam a mais de 75% das metas. Além disso, 
apenas 8% consideraram os objetivos totalmente atingidos. “Apesar de muito 

se falar em planejamento estratégico voltado à jornada de compra e consumo, 
o que inclui também o uso cada vez maior dos meios digitais, o Marketing 
Compass traz à tona a complexidade desse cenário”, conclui Edmar Bulla. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/estudo-avalia-planejamento-e-

execucao-dos-orcamentos-de-marketing-no-brasil/ 
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6. Emprego 

Modernização trabalhista deve gerar 1,5 milhão de empregos, diz estudo 

 
07 de Agosto de 2017 

Fonte: Portal Brasil 

 
Com a modernização das leis trabalhistas, especialistas estão otimistas 

com os potenciais impactos para o País. Para o Itaú Unibanco, 1,5 milhão de 
empregos devem ser gerados nos próximos quatro anos apenas com a 
mudança na legislação. 

A expectativa é também que o Brasil gere mais riqueza. O Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita, de acordo com o estudo do banco, será 

influenciado positivamente no período, com um incremento extra de 0,8% a 
cada ano. 

Na última sexta-feira (4), a instituição publicou uma pesquisa sobre o 

tema. A avaliação é que a reforma também vai melhorar a competitividade. Em 
uma comparação internacional sobre eficiência do mercado de trabalho, o 

Brasil ocupa, atualmente, a posição 117 entre 138 países. Com a 
modernização, o País deve subir para o posto 86. 

“Em comparações internacionais, o Brasil hoje se destaca por ter um dos 

mercados de trabalho mais ineficientes do mundo”, diz o estudo do Itaú 
Unibanco. “Estimamos que a reforma trabalhista pode aumentar o PIB per 

capita brasileiro em 3,2% nos próximos quatro anos (0,8% por ano) e diminuir a 
taxa de desemprego estrutural em cerca de 1,4 ponto percentual 
[aproximadamente 1,5 milhão de empregos]”, explica. 

Outras reformas 
Para o banco, a reforma melhora o nível de competitividade, mas é 

possível avançar ainda mais. Segundo a pesquisa feita para a instituição, são 
necessárias mudanças em outras frentes, como qualidade das instituições, 
ambiente macroeconômico, reforma tributária e mudanças na infraestrutura – 

ações que o governo tem trabalhado para implementar. 
 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/08/modernizacao-
trabalhista-deve-gerar-1-5-milhao-de-empregos-diz-estudo 
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7. Infraestrutura 

Grande desafio do Governo é o controle fiscal, diz Dyogo Oliveira 

 
07 de Agosto de 2017 

Fonte: Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão  

 
Ministro do Planejamento prevê ajuste de quase 5% do PIB para equilíbrio das 

contas públicas 
 

O grande desafio do Governo é o controle fiscal, disse o ministro do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, em São Paulo, 
nesta segunda-feira em reunião com investidores promovida pelo Global 

Reporting Iniative (GRI). 
“A despesa pública teve um crescimento vertiginoso ao longo dos 

últimos anos, passando de 14% do Produto Interno Bruto (PIB) para quase 

20%. Agora, vamos ter que voltar esta despesa para 17% do PIB, o que 
significa um ajuste de aproximadamente 2,5% do PIB”, afirmou Dyogo Oliveira. 

Ao final, pelos cálculos do Governo, será necessário um ajuste de 5% do PIB, 
para que as contas saiam de um déficit de 2,5% para um superávit de 2,5% 

“Este é o tamanho do trabalho que o Brasil precisa fazer nos próximos 

dez anos”, destacou o ministro. 
Dyogo Oliveira reforçou a preocupação do Governo com os gastos da 

Previdência e com a necessidade de aprovação da reforma. “Estamos 
gastando 57% do Orçamento federal com a Previdência, cerca de R$ 435 
bilhões. Ou seja, estamos colocando recursos para pagar aposentadorias e 

muito pouco para investir”. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
por exemplo, dispõe de um orçamento de R$ 26 bilhões. Em um ano, os gastos 

com a Previdência aumentaram em quase R$ 50 bilhões. 
INFRAESTRUTURA 
Para uma plateia de líderes empresariais e investidores em 

infraestrutura o ministro mostrou as perspectivas para os investimentos no 
setor exposto pelos investidores chineses e o papel do Fundo Brasil-China de 

Cooperação para a Expansão da Capacidade Produtiva no país. 
Durante o encontro, Dyogo Oliveira destacou a importância do 

relacionamento entre o Brasil e a China, além de viabilizar o mecanismo de 

cooperação que classificará projetos de interesse comum nos setores de 
logística e infraestrutura; de energia e recursos minerais; de tecnologia 

avançada; de agricultura; de agroindústria; de armazenagem agrícola; de 
manufatura; de serviços digitais; e outros setores. 

“O Fundo Brasil-China começou a ser operacionalizado há cerca de um 

mês e até esta semana foram recebidas cerca de vinte solicitações de acesso 
para preenchimento de Cartas-Consulta”, ressaltou o ministro sobre os 

recebimentos de projetos. 
A operacionalização do fundo passa por duas etapas: na primeira os 

projetos serão apreciados pelo Comitê Diretivo, o qual é responsável por 

classificar os projetos de acordo com os interesses de ambas as partes. Os 
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projetos classificados receberão um certificado a ser apresentado aos 
potenciais financiadores de modo que possam solicitar o financiamento ou 

investimento. 
Já na segunda etapa, os potenciais financiadores brasileiros e o Claifund 

(fundo de investimentos chinês para a América Latina e o Caribe) analisarão a 

viabilidade econômico-financeira do projeto e decidirão sobre o financiamento 
e/ou investimento, sem interferência do Fundo. 

“Nesse momento, não se pode falar quais projetos serão contemplados, 
uma vez que, as Cartas-Consulta recebidas ainda passarão pelo processo de 
análise do Grupo Técnico de Trabalho para emissão da proposta de 

classificação e do Comitê Diretivo que classificará ou não os projetos em 
prioritários para a parte brasileira e de interesse do Claifund”, enfatizou Dyogo 

Oliveira. 
Ele ainda listou diversos setores nos quais o governo federal busca 

atualmente parcerias com agentes privados nacionais e internacionais, em 

empreendimentos como ferrovias, rodovias, portos, hidrelétricas, distribuidoras 
de energia, empresas de saneamento público, projetos de extração de petróleo 

e gás, entre outros. 
O Fundo Brasil-China possibilitará o aporte de até US$ 20 bilhões para 

obras de infraestrutura em território nacional. Trata-se de um mecanismo de 

cooperação destinado a classificar projetos de investimento considerados como 
prioridade pelo governo brasileiro em setores de infraestrutura e que possam 

facilitar a cooperação de capacidade industrial entre Brasil e China. Do total 
aportado, US$ 15 bilhões serão desembolsados pelo Claifund, Fundo de 
Investimentos Chinês para Investimento na América Latina. Até US$ 5 bilhões 

virão das instituições financeiras brasileiras. Não haverá aporte de recursos 
públicos. 

 
http://www.planejamento.gov.br/noticias/grande-desafio-do-governo-e-o-
controle-fiscal-diz-dyogo-oliveira 
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8. Logística  

Decisão do STJ sobre multa por atraso na entrega deve impactar 

pequenos 

 
07 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), proferida no dia 22 de 
junho, de obrigar a Via Varejo a incluir em contrato multa por atraso na entrega 
de produtos, promete abrir um precedente perigoso para lojistas de todos os 

tamanhos segundo especialistas consultados pelo E-Commerce Brasil. 
O tema ganha ainda mais importância após canais de televisão 

flagrarem, na última sexta-feira (4), o saque a um roubo de carga de um 
caminhão dos Correios, na cidade do Rio de Janeiro, apontando os holofotes 
para os problemas logísticos do país. 

No entendimento dos ministros, estabelecer punições ao atraso é uma 
forma de fiscalizar se as lojas estão atendendo o prazo de entrega e, segundo 

o órgão, “restabelece o equilíbrio entre consumidor e fornecedor.” 
Apesar de valer apenas para a Via Varejo, o impacto da decisão deve 

ser sentido por todo o setor, principalmente o comércio eletrônico. “É um 

precedente importante e já é sim jurisprudência”, afirmou Rogério David 
Carneiro, sócio-diretor da David & Athayde Advogados. 

O resultado na Justiça, por outro lado, não é novo. “Já existiam decisões 
nesse mesmo sentido, alcançando inclusive o comércio eletrônico, proferidas 
pelos Tribunais Estaduais. Com a decisão do STJ confirmando as decisões 

anteriores, a jurisprudência vai se pacificando e vão sendo criados precedentes 
favoráveis à tese”, afirmou Ana Paula Oriola de Raeffray, especialista em 

Direito do Consumidor pela PUC-SP e sócia do Raeffray Brugioni Advogados. 
A decisão pode ser revertida pelo próprio STJ, ou ainda, o STF 

(Supremo Tribunal Federal). Porém, as chances de a decisão cair são muito 

pequenas, segundo a professora da PUC. 
Na sua visão, mesmo se tratando de uma empresa de grande porte, o 

precedente aberto corre o risco de ser aplicado a qualquer lojista, pois a multa 
decorre do atraso na entrega, sem avaliar o porte da empresa. 

Quem utiliza os Correios precisa ficar de olho também. “As entregas 

pelos Correios têm sido alvo de reclamações e ações judiciais, sendo que no 
Rio de Janeiro, por exemplo, já houve até a imposição de pagamento de dano 

moral pelo atraso na entrega no Natal, mesmo que a morosidade tenha sido da 
estatal”, exemplificou. 

Já o advogado Guilherme Henrique Santos Martins, Sócio do 

Brudniewski e Martins Advogados, pondera que, a rigor, apenas as grandes 
empresas seriam diretamente afetadas neste primeiro momento. Porém, o 

Ministério Público, de acordo com o especialista, costuma ajuizar contra outras 
empresas ações do mesmo cunho. 

Quando todas essas possibilidades vão se tornar uma realidade, 

entretanto, é desconhecido. “É difícil estimar em quanto tempo essa imposição 
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se espalharia, pois depende da iniciativa dos Ministérios Públicos Estaduais, 
bem como do tempo normal que um processo judicial costuma demorar em sua 

tramitação”, afirmou Martins. 
Para ilustrar como a orientação do STJ pode demorar até ser adotada 

oficialmente, a ação da Via Varejo foi ajuizada em 2008 – ou seja, há quase 

dez anos – e, mesmo assim, ainda é possível levar o tema ao STF. “O foco, por 
ora, devem ser as grandes companhias”, salientou. 

Procurado quatro vezes em duas semanas para comentar o seu 
posicionamento nos processos movidos contra lojistas e a Via Varejo, o 
Ministério Público de São Paulo não respondeu os questionamentos do E-

Commerce Brasil. A empresa também não havia se pronunciado até a 
publicação desta reportagem. 

Precaução 
Para evitar dores de cabeça no futuro, os advogados sugerem se 

antecipar às decisões e tomar certas medidas preventivas na operação, 

inclusive na hora de definir responsabilidades. 
“A primeira recomendação é adotar um prazo de entrega realista e 

também sazonal”, sugere Rogério David Carneiro, sócio-diretor da David & 
Athayde Advogados. “Sobre o direito de arrependimento, [o recomendável é] 
adotar processos internos que identifiquem quando o consumidor exerce esse 

direito e efetuar a devolução da quantia pelos meios mais eficazes”, completou. 
Outra sugestão é, nos casos de atraso por responsabilidade das 

entregadoras, responsabilizar a empresa prestadora do serviço. “Sim, as lojas 
podem [repassar o custo de multas para as transportadoras], desde que 
prevejam esse repasse no contrato que firmarem”, explicou Ana Paula. 

Segundo ela, a empresa varejista pode reduzir a responsabilidade pela 
entrega se deixar claro que o transporte é realizado por terceiros e tiver a 

autorização do comprador. “A transparência nesse caso é bem importante”, 
concluiu. 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/decisao-stj-multa-entrega-atraso-
impacto/ 
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9. Curtas 

Inflação pelo IPC-S avança na primeira semana do mês 

 
08 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 

 
O IPC-S de 07 de agosto de 2017 apresentou variação de 0,41%1, 0,03 

ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada na última divulgação.  
Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do 

índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior 

contribuição partiu do grupo Transportes (0,40% para 1,00%). Nesta classe de 
despesa, cabe mencionar o comportamento do item gasolina, cuja taxa passou 

de 2,61% para 5,29%. 
Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 

Alimentação (-0,22% para -0,14%), Comunicação (0,58% para 0,63%) e Saúde 

e Cuidados Pessoais (0,32% para 0,33%). Nestas classes de despesa, vale 
destacar o comportamento dos itens: hortaliças e legumes (1,49% para 4,37%), 

tarifa de telefone móvel (0,62% para 0,76%) e artigos de higiene e cuidado 
pessoal (0,08 % para 0,27%), respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Habitação (1,15% para 0,87%), Vestuário 

(-0,08% para -0,39%), Educação, Leitura e Recreação (0,19% para 0,11%) e 
Despesas Diversas (0,18% para 0,08%) apresentaram decréscimo em suas 

taxas de variação. Nestas classes de despesa, as maiores contribuições 
partiram dos itens: tarifa de eletricidade residencial (5,95% para 5,04%), roupas 
(-0,31% para -0,52%), salas de espetáculo (1,93% para 0,88%) e cartão de 

telefone (1,24% para 0,00%), respectivamente.  
A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 

15.08.2017, será divulgada no dia 16.08.2017. 
 

Indicador da FGV prevê melhora do mercado de trabalho 

 
08 de Agosto de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 
O Indicador Antecedente de Emprego, da Fundação Getulio Vargas 

(FGV), avançou 1,5 ponto em julho, alcançando 98,4 pontos, depois de duas 
quedas consecutivas. Ele é calculado em uma escala de zero a 200 pontos, 

com base na expectativa de consumidores e de empresários da indústria e dos 
serviços em relação ao mercado de trabalho nos próximos meses. 

No trimestre, no entanto, o indicador acumula queda de 0,7 ponto. 

Segundo a FGV, apesar das quedas dos dois meses anteriores, o índice 
antecedente de emprego continua em nível elevado, já que ainda existe forte 

otimismo em relação à geração de empregos na economia brasileira. 
Indicador Coincidente de Desemprego 
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Já o Indicador Coincidente de Desemprego, que mede a percepção dos 
consumidores em relação ao desemprego no país, piorou 0,7 ponto em julho. É 

a primeira vez que ele apresenta piora no ano. 
A FGV acredita, no entanto, que esse resultado “não parece significar 

uma inflexão na tendência de melhora do mercado de trabalho. O aumento do 

emprego e a redução da taxa de desemprego têm sido consistentes com a 
suave melhora da economia dos últimos meses”, diz a FGV. 

 
Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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 

 
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 
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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 

 
09/08/2017 até 12/08/2017 – FICRO 

Setor: Multisetores 
Local: Expocenter - Centro de Exposições e Eventos - Enéas Negreiros 
Cidade: Mossoró - RN 

 
09/08/2017 até 10/08/2017 – BR NOIVAS 2017 

Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Jaó Convention - Clube Jaó 
Cidade: Goiânia - GO 

 
10/08/2017 até 13/08/2017 – BARRABODE 

Setor: Agronegócio  
Local: Praça Pública 
Cidade: Barra de São Miguel - PB 

 
10/08/2017 até 13/08/2017 – FESTIVAL CULTURAL DA CACHAÇA 

Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Beto Carrero World 
Cidade: Penha - SC 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 

 
Voltar ao índice



 

 

                          
 

 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 

 


