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1. Crédito e Financiamento 

Juros do cartão de crédito crescem e acumulam 399,1% ao ano 

 
 24 de Agosto de 2017 

Fonte: O Globo  
 
Porém, taxa para quem paga pelo menos o valor mínimo da fatura em dia 
voltou a cair 
 

Em um cenário de queda da taxa básica de juros (Selic), e quatro meses 
após a implementação das novas regras para o crédito rotativo do cartão, o 
resultado da taxa média de juros da modalidade, divulgado nesta quinta-feira 
pelo Banco Central, surpreendeu. Com um aumento de 18,3 pontos 
percentuais, a taxa atingiu 399,1% ao ano, em julho, ante 380,8 % no mês 
anterior, no segundo aumento consecutivo do ano. 

Nada explica essa alta. Esperávamos que todas as taxas recuassem, 
com a queda da Selic. Mas esse é um movimento isolado, não é uma 
tendência. Isso mostra apenas que os bancos ainda estão preocupados com o 
futuro — explica Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e 
Pesquisas Econômicas da ANEFAC. 

Apesar do aumento da média, a taxa de juros para quem paga pelo 
menos o valor mínimo da fatura em dia voltou a cair — chegou a 223,8% ao 
ano no mês passado, com redução de 6,4 pontos percentuais em relação a 
junho. 

Isso porque, desde abril, ninguém pode ficar mais de 30 dias no crédito 
rotativo do cartão. Pelas novas regras do BC, se na data do vencimento o 
cliente não tiver feito o pagamento total do valor da fatura, o restante terá que 
ser quitado, ou com recursos próprios ou por meio de um refinanciamento. 
Assim, a medida obriga as instituições financeiras a transferirem a dívida para 
o crédito parcelado, que tem taxas menores — a taxa do crédito parcelado 
subiu 1,6 ponto percentual para 159,5% ao ano, em julho. 

Já a taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou atrasaram o 
pagamento mínimo da fatura subiu 39,3 pontos indo para 504% ao ano, em 
julho. Mesmo assim, é consenso a análise de que essa alta é pontual: 

 — O aumento desses juros, que chamamos de juros irregular, foi de 
quase 40 pontos. Foi isso que pressionou o juros médios. Mesmo assim, a 
tendência do quadro geral permanece de queda — avalia João Morais, 
economista da Tendências. 

No ano, o juro do rotativo recuou 119,4 pontos percentuais. Em janeiro, 
a taxa de juros dessa modalidade estava em 497,5% ao ano. Desde o dia 3 de 
abril deste ano ninguém pode ficar mais de 30 dias no crédito rotativo do 
cartão, por determinação do BC. Pelas novas regras, se na data do vencimento 
o cliente não tiver feito o pagamento total do valor da fatura, o restante terá que 
ser parcelado ou quitado. 

CHEQUE ESPECIAL 
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Seguindo o ritmo de queda, a taxa de juros do cheque especial teve uma 
redução de 1,3 ponto percentual em relação a junho, e fechou julho em 321,3% 
ao ano. 

A taxa média de juros para as famílias subiu 0,4 ponto percentual para 
63,8% ao ano, no mês passado. No caso das empresas, a taxa subiu 0,5 ponto 
percentual para 25,3% ao ano. 

PUBLICIDADE 
O mercado de crédito brasileiro iniciou o terceiro trimestre com retração 

de 0,6% no estoque total em julho sobre o mês anterior, a R$ 3,062 trilhões de 
reais. No acumulado do ano, o estoque total apresenta retração de 1,4%. 

Os dados do BC mostraram ainda que, considerando apenas o 
segmento de recursos livres, a inadimplência foi de 5,6% em julho, repetindo a 
mesma taxa de junho. 
 
https://oglobo.globo.com/economia/juros-do-cartao-de-credito-crescem-
acumulam-3991-ao-ano-21741980 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

IBGE: no 1º ano da crise, comércio fechou locais, demitiu e diminuiu 
salário 

 
24 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
  

Em 2015, setor reduziu em 1,7% o total de unidades e em 3,9% o número de 
vagas 
 

A deterioração no mercado de trabalho e a inflação alta afastaram os 
consumidores das compras em 2015. A redução nas vendas já era conhecida, 
mas o resultado da Pesquisa Anual de Comércio daquele ano mensura o 
impacto do primeiro ano da crise no comércio brasileiro: fechamento de 
estabelecimentos, demissão de funcionários e queda no salário médio. Os 
dados foram divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Em 2015, o País tinha 1,573 milhão de empresas dedicadas ao 
comércio, que geraram R$ 3,1 trilhões de receita operacional líquida e R$ 
550,5 bilhões de valor adicionado bruto. Naquele ano, foram pagos R$ 206,3 
bilhões em salários, retiradas e outras remunerações a 10,3 milhões de 
pessoas ocupadas, em 1,705 milhão de unidades locais. 

Segundo o IBGE, o desempenho do comércio foi impactado por 
variáveis que determinam o comportamento do consumidor. Em 2015, a 
restrição ao crédito e a redução na renda diminuíram a confiança do 
consumidor e, consequentemente, o consumo das famílias. 

A receita operacional líquida do comércio caiu 0,5% na passagem de 
2014 para 2015. O número de unidades locais ficou 1,7% menor. O mau 
desempenho teve consequências para o mercado de trabalho no setor. O 
número de vagas diminuiu 3,9% em relação a 2014, enquanto o salário médio 
mensal real de quem permaneceu empregado encolheu 0,8%. Como 
consequência, a massa salarial real paga aos trabalhadores foi reduzida em 
1,7%. 

O salário médio pago pelas empresas comerciais brasileiras foi de 2 
salários mínimos. O comércio atacadista tinha o maior salário médio em 2015, 
2,9 salários mínimos. Entre as atividades, os salários mais elevados foram do 
comércio atacadista de combustíveis e lubrificantes (6,2 salários mínimos) e 
comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologia de informação 
e comunicação e comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos; e 
produtos químicos (4,4 salários mínimos). 

Em relação à produtividade, o destaque também foi o comércio 
atacadista, com R$ 111.351 de valor adicionado gerado por pessoa ocupada, 
contra uma média de R$ 53.579 no total da pesquisa. Entre as atividades, a 
liderança foi também do comércio atacadista de combustíveis e lubrificantes: 
R$ 348.417 por trabalhador. 
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O segmento de comércio de veículos, peças e motocicletas teve o pior 
desempenho no ano, com queda de 11,0% na receita operacional líquida, 
recuo de 4,2% no pessoal ocupado e redução de 0,8% no número de unidades 
locais. Ainda assim, o segmento aumentou em 0,3% o salário médio mensal 
dos trabalhadores que permaneceram ocupados. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/ibge--no-1%C2%BA-ano-da-crise,-comercio-
fechou-locais,-demitiu-e-diminuiu-salario-id646896.html 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Contas do FGTS injetaram R$ 10,8 bi no varejo 

 
24 de Agosto de 2017 

Fonte: Economia SC 
 
De março a julho esse valor correspondeu a 25% das contas inativas do FGTS 
 

Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) mostra que os recursos decorrentes dos saques nas 
contas inativas do FGTS geraram um impacto positivo de R$ 10,8 bilhões nas 
vendas do comércio varejista brasileiro entre os meses de março e julho deste 
ano. 

No acumulado de março a julho, esse valor correspondeu a 25% do 
montante sacado (R$ 44 bilhões, segundo informações preliminares da Caixa 
Econômica Federal). Esses R$ 10,8 bilhões mensurados pela entidade 
equivalem a 1,4% das vendas do varejo no período. Quatro dos oito segmentos 
do varejo positivamente impactados pela disponibilidade dos recursos oriundos 
do Fundo responderam por 86% dos recursos que se destinaram ao consumo 
no comércio, a saber: vestuário e calçados (R$ 4,1 bilhões), hiper e 
supermercados (R$ 2,8 bilhões), artigos de uso pessoal e doméstico (R$ 1,3 
bilhão) e móveis e eletrodomésticos (R$ 1,2 bilhão). 

Otimismo cauteloso 
Para a CNC, embora os recursos oriundos dos saques nas contas 

inativas do FGTS venham cumprindo papel relevante na reativação do 
consumo de bens no Brasil, a recuperação parcial do varejo ao longo de 2017 
se insere em um quadro mais amplo de desaceleração dos preços e melhoria 
das condições de crédito. Segundo a entidade, a consolidação da recuperação 
do setor como um todo passa, contudo, pela necessária reativação do nível 
geral de atividade econômica e seus reflexos benignos sobre as condições do 
mercado de trabalho. 

Fabio Bentes, economista-chefe da Confederação, explica que, apesar 
da ligeira melhora na performance anual do varejo, a recuperação parcial das 
vendas ao longo deste ano não se deve, exclusivamente, ao impacto dos 
recursos provenientes das contas inativas do FGTS sobre as vendas. “Ela se 
insere em contexto mais amplo de resgate das condições de consumo 
caracterizado por quedas sucessivas dos preços médios praticados por alguns 
segmentos do varejo, além do recuo no valor das prestações nas operações de 
crédito voltadas para as pessoas físicas nos últimos meses”, afirma Bentes. 

Vestuário e calçados lideram recuperação do varejo 
Com altas significativas em relação ao mesmo período do ano passado, 

o ramo de vestuário e calçados se destaca no processo de recuperação do 
varejo em 2017. Na comparação do primeiro semestre deste ano com o mesmo 
período do ano passado, o avanço do volume de vendas nesse segmento tem 
sido o mais expressivo entre os 10 ramos que compõem o varejo no conceito 
ampliado da PMC que apurou alta de 0,3%. 
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Já o ramo de lojas de móveis e eletrodomésticos avançou 5,9% no 
primeiro semestre do ano. Mesmo considerando o fraco desempenho das 
vendas em abril (-0,1%, na comparação com o mesmo mês de 2016), o 
segundo trimestre de 2017 foi o melhor (+8,8%) percebido por esse segmento 
desde o período compreendido entre julho e setembro de 2013 (também 
+8,8%). 

Valor médio das parcelas de empréstimos recuou 
De forma complementar à evolução mais favorável dos preços, o recuo 

no valor médio das prestações de empréstimos e financiamentos contraídos 
pelas pessoas físicas tem favorecido a reação das vendas em segmentos mais 
dependentes das condições de financiamento. De acordo com cálculos 
realizados pela CNC, considerando-se a taxa e os prazos médios vigentes das 
operações com recursos destinados às pessoas físicas, houve recuo nominal 
de 7,8% no valor médio das parcelas dos empréstimos e financiamentos 
contraídos nos últimos 12 meses. Segundo dados do Banco Central, nos 
quatro últimos meses houve avanços na concessão de crédito com recursos 
livres destinados aos consumidores – fato inédito desde outubro de 2014. 
 
http://economiasc.com.br/contas-do-fgts-injetaram-r-108-bi-no-varejo/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Serviços para cachorro vão além do básico e oferecem de 'dog walker' a 
massagista 

 
24 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 
Mercado de produtos para animais de estimação brasileiro terá o maior faturamento do 
mundo em 2020, diz consultoria; empreendedores investem para aproveitar filão. 
 

Muitos brasileiros querem mais que ração ou remédios na hora de cuidar dos 
seus animais de estimação. Alguns donos oferecem mimos como massagem, camas 
especiais e até refeição natural para seus bichinhos. 

O mercado de produtos e serviços para pets brasileiro foi o terceiro maior do 
mundo em 2016, de acordo com a consultoria Euromonitor. As vendas no segmento 
somaram R$ 18,9 bilhões no ano passado, alta de 4,9%, de acordo com dados da 
Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). 

Apesar de ter um crescimento tímido durante a crise econômica, projeções da 
Euromonitor indicam que o país terá o segundo maior mercado pet do mundo a partir 
de 2019, superando o Reino Unido e ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 

A grande população de animais de estimação e a disposição dos donos em 
gastar com eles é o que puxa esse mercado. Existem 132 milhões de animais de 
estimação no país, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Só gatos e cachorros somam cerca de 80 milhões de animais. 

Quanto custa o seu PET? Veja calculadora do G1 
De olho nessa tendência, Themis Rodrigues largou a carreira e o salário 

estável no mundo corporativo para investir em massagem para cães. Formada em 
administração de empresas, a paulistana deixou São Paulo aos 37 anos e embarcou 
para os Estados Unidos para estudar os princípios dessa técnica, ainda pouco 
praticada e conhecida no Brasil. 

Ao retornar a São Paulo, investiu R$ 35 mil na abertura da "Anima Therapy", 
empresa especializada em massagem para cães e na qualificação de profissionais na 
área. "A massagem serve tanto para um cãozinho que precisa se recuperar de uma 
lesão quanto para aqueles que são muito agitados e moram em um apartamento", 
contou ao G1, enquanto atendia a golden esportiva Alegria, sua paciente há um ano. 

Os preços variam de R$ 90 a R$ 150 por sessão, dependendo do porte do 
animal. Os donos de cães idosos, segundo a massoterapeuta, são os que mais 
procuram o serviço. 

A ideia de Themis se espalhou para o Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e Porto 
Alegre, onde ela viaja periodicamente para ministrar workshops profissionalizantes. 
“Diferente da acupuntura em animais, a massoterapia não é limitada a veterinários, 
apesar de a maioria dos meus alunos serem da área”, disse. 

Supérfluo? 
Com a vida agitada, muitos donos encontram dificuldade em cuidar dos 

animais, que, para alguns deles, são considerados membros da família. Assim, alguns 
serviços que antes eram considerados supérfluos passam a entrar no orçamento 
doméstico. 

A hora do passeio, a mais esperada pelos cães e, talvez, a mais incômoda 
para os donos, "é crucial para a saúde dos animais", diz o "dog walker" (passeador de 
cães) Sérgio Fuoco, 29. O publicitário largou a vida em Londres, no Reino Unido, para 
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voltar a São Paulo e abrir a "City Dogs Club", que oferece o serviço de passeador de 
cães unido ao de adestramento nos parques Ibirapuera e Villa Lobo. 

Fuoco cobra de R$ 200 a R$ 500 por pacotes de passeio e já faz do serviço a 
sua principal renda. Ele diz que não sentiu a crise. 

Para garantir aos donos que os animais estão gastando energia, Fuoco publica 
foto dos passeios e utiliza um aplicativo GPS para compartilhar o registro do percurso 
do dia, que ficam disponíveis no site da empresa. 

Refeições naturais 
Os dados positivos envolvendo o setor levaram Fabiana Barrufini a abandonar 

o mercado financeiro e investir R$ 400 mil na abertura de um petshop na região nobre 
de Moema, na capital paulista. 

Engenheira de formação, a empresária apostou no mercado de produtos 
naturais. Ela criou um serviço de assinatura mensal de refeições naturais para cães, 
que pode custar R$ 350 (para um cão de 10kg) ou cerca de R$ 600 (para um cão de 
20kg). 

O assinante recebe as "marmitas" congeladas em seu domicílio para todos os 
dias do mês. “Entendemos que o público não busca só produtos de qualidade, mas 
que também tenham funcionalidade”, disse Fabiana. 

A empresária vê com positividade a expansão futura do setor e não enxerga 
gigantes do ramo como uma ameaça. “Essa concorrência é saudável. Acredito que 
essas lojas de bairro continuam tendo bastante espaço para serviços e produtos de 
qualidade. Dos três anos que estamos operando, não deixamos de crescer”, disse. 

Apesar disso, Fabiana notou um movimento de recuo dos clientes durante a 
crise econômica, que passaram a comprar em menor quantidade. Ela diz que confia 
na tendência, apesar do cenário econômico, e que pretende continuar a abrir lojas. 

Megalojas 
Ao identificar que o conceito de megalojas a petshops ainda não era explorado 

em todas as regiões de São Paulo, Sérgio Zimerman viu uma oportunidade de abrir, 
em 2001, a "Pet Center Marginal", que posteriormente mudou de nome para "Petz". 

Com investimento inicial de R$ 1 milhão, o negócio hoje tem faturamento anual 
de R$ 500 milhões. “Este ano ainda temos planos de abrir mais 16 lojas em São Paulo 
e o faturamento da rede deve crescer mais de 50%”, afirma Zimerman. 

O empresário admite, no entanto, que os donos ficaram mais "tímidos" nas 
compras diante da recessão. “Se antes a pessoa dava uma ração superpremium, 
agora passou a dar uma premium ou uma ainda mais simples”, disse. 

As perspectivas positivas para o setor, ainda de acordo com Zirmeman, advém 
do fato de que o animal vem sendo “cada vez mais humanizado e tratado como 
membro da família”. 

Apesar dos altos e baixos do setor, segundo o empresário, o faturamento com 
serviços básicos como banho e tosa continuam normal e o crescimento da área se 
mostrou "resiliente" mesmo com as complicações do cenário político e econômico do 
Brasil. 

 
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/servicos-para-cachorro-vao-alem-do-
basico-e-oferecem-de-dog-walker-a-massagista.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Consumidor tem prognóstico pessimista em relação aos próximos meses 

 
25 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas caiu 
1,1 ponto em agosto, para 80,9 pontos, considerando-se dados dessazonalizados. 
Após a terceira queda consecutiva, o índice atinge o menor nível desde janeiro 
passado (79,3 pontos). 

“Apesar de uma melhora na avaliação da situação financeira familiar presente, 
possivelmente relacionada com a desaceleração nos preços de alimentos, o 
consumidor continua com prognóstico pessimista em relação aos próximos meses, 
principalmente no que concerne à evolução da economia. Ainda há incerteza em 
relação ao futuro e por isso muita cautela nos gastos com compras a prazo, em um 
ambiente que o comprometimento de renda e o desemprego são ainda elevados“, 
afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da Sondagem do Consumidor. 

Em agosto, houve recuperação de parte da satisfação dos consumidores em 
relação a situação presente perdida nos últimos quatro meses, e piora das 
expectativas em relação ao futuro próximo. O Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,0 
ponto, ao passar de 69,7 para 70,7 pontos, já o Índice de Expectativas (IE) recuou -2,5 
pontos, para 88,9 pontos, o menor nível desde janeiro (88,1). 

O Índice de Confiança deste mês foi influenciado principalmente pelos 
indicadores da situação financeira das famílias. As percepções sobre as finanças 
familiares no momento atual tornaram-se mais favoráveis e exerceram a maior 
contribuição para a alta  do Índice de Situação Atual. O indicador de situação 
financeira atual das famílias subiu 2,4 pontos, ao passar de 63,0 para 65,4 pontos. Por 
outro lado, no horizonte de seis meses, os respondentes se mostraram mais 
pessimistas. O indicador de situação financeira futura registrou queda de 4,6 pontos, 
para 86,9 pontos. 

Em relação à situação econômica em geral, os consumidores mantiveram-se 
pessimistas. O indicador que mede o grau de satisfação com a situação econômica 
futura caiu 1,9 ponto em relação ao mês anterior, para 105,0 pontos, o menor desde 
dezembro de 2016 (102,2 pontos). 

Entre as faixas de renda, a confiança apresentou comportamentos distintos. A 
maior queda foi registrada para as famílias pertencentes à faixa entre R$ 2.100,01 e 
R$ 4.800,00, com variação de -3,9 pontos em relação a julho.  Para as famílias com 
renda entre R$ R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00, o nível de confiança aumentou após 
quatro meses consecutivos de queda. 

A edição de agosto 2050 de 2017 coletou informações de 2047 domicílios entre 
os dias 1 e 22 de agosto. 

A próxima divulgação da Sondagem do Consumidor ocorrerá em 22 de 
setembro de 2017. 

 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&contentId=8A7C82C55DA9812B015E18F821C356B3 
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6. Comércio Eletrônico 

R$ 3 de cada R$ 100 gastos online no Brasil são tentativas de fraude, diz 
estudo 

 
24 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 

Segundo levantamento da ClearSale, os produtos preferidos dos fraudadores 
são os games. 
 

De cada R$ 100 gastos em compras online no Brasil em 2016, R$ 3 
foram tentativas de fraude, segundo levantamento da ClearSale. A empresa é 
responsável pela verificação de 84% das lojas online do país. 

O índice de golpes varia de acordo com o produto. Os mais visados 
pelos fraudadores são os games, com uma parcela de 17,1% de compras 
fraudadas. Na sequência vêm os celulares (12,7%), câmeras (9,9%), 
eletrônicos (6,1%) e aparelhos de informática (5,6%). 

Fraudes por região 
A região que mais concentra fraudes é a Norte. Lá, 6,73% das compras 

são feitas com "dados roubados". Em seguida vêm Nordeste, com 4,60%; 
Centro-Oeste, com 3,77%; Sudeste, com 2,76% e, por último, Sul, com 1,72%. 

Avanço do setor 
De acordo com o estudo, o comércio virtual cresceu 11,5% em vendas e 

12,1% em quantidade de pedidos de 2015 para 2016. 
Alerta aos consumidores 
Omar Jarouche, gerente de inteligência da ClearSale recomenda que os 

consumidores fiquem atentos aos seus dados. 
"O consumidor não só precisa ter cuidado para não deixar que seus 

dados caiam nas mãos erradas, como também já pode participar do processo 
de prevenção à fraude. Há no mercado ferramentas disponíveis que mostram 
para as pessoas quando uma compra foi feita em seu nome", alerta em nota. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/r-3-de-cada-r-100-gastos-online-no-brasil-
sao-tentativas-de-fraude-diz-estudo.ghtml 
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7. Emprego 

Qual a relação entre Reforma Trabalhista e eSocial? 

 
24 de Agosto de 2017 

Fonte: Varejista  
 
Está em andamento uma grande revolução na gestão de Recursos 

Humanos (RH) no Brasil impactada pela Reforma Trabalhista, que propõe mais 
de 100 modificações na CLT. O objetivo é modernizar e atualizar as relações 
de trabalho, flexibilizando-as e incentivando a livre negociação entre 
empregado e empregador. 

Paralelo a essas mudanças, as empresas precisam se preparar para o 
eSocial - projeto do governo que compõe o programa SPED (Sistema Público 
de Escrituração Digital) - a entrar em vigor em janeiro de 2018 para empresas 
que faturaram acima de R$ 78 milhões em 2016. Estima-se que são cerca de 
14 mil empresas nesse cenário e que 48% ainda não estão preparadas para 
transmitir os dados de seus funcionários ao governo. 

São alterações importantes na esfera das relações de trabalho e do 
fornecimento de informações para o governo. Contudo, o que devemos esperar 
dessas transformações e como elas se relacionam entre si? 

A Reforma muda a remuneração da hora extra e do banco de horas, 
além de permitir o parcelamento de férias em até três períodos anuais. O texto 
traz também diversas alterações referentes à jornada de trabalho: aumento da 
duração semanal para o trabalhador parcial; reconhecimento da jornada 12x36; 
mudança do cálculo no que tange ao deslocamento; intervalos de alimentação 
e repouso; troca de uniforme e etc. 

Um exemplo de seu impacto são as principais mudanças previstas no 
Artigo 6º da Lei 13.467/17, em que constam o reconhecimento dos modelos de 
trabalho intermitente (prestação de serviços, com subordinação, de forma não 
contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de 
inatividade) e home office. 

O eSocial, por sua vez, institucionalizará um modelo de prestação de 
contas através de uma plataforma única, que centralizará o envio das 
informações previdenciárias e trabalhistas para os diversos órgãos do 
programa (Caixa Econômica, Previdência Social, Ministério do Trabalho, 
Receita Federal, entre outros). Na prática, veremos alterações que impactarão 
a forma de trabalho, que será mais facilmente controlada e fiscalizada. 

As empresas passarão a enviar informações periódicas e oportunas 
sobre folha de pagamento, mudanças contratuais, saúde do empregado e 
tantas outras - sempre observando formato e prazo estabelecidos pelo 
governo. A publicação do primeiro manual aconteceu em 2013, mas desde 
então ele vem sendo aperfeiçoado e revisado com certa constância, 
acarretando inclusive em diversos adiamentos da obrigatoriedade. 

Em conjunto, eSocial e Reforma Trabalhista representam um grande 
marco nas relações entre empregados e empregadores, empresas e governo. 
Seja expondo o dia a dia, facilitando fiscalizações e autuações, ou até mesmo 
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fornecendo insumo para mudanças na lei e distribuição da carga tributária e 
dos programas de governo. 

Com a Reforma, há a especulação de uma nova prorrogação do eSocial, 
o que não deve deixar as empresas menos preocupadas em relação às 
exigências. E, apesar de trazer alterações importantes para as relações de 
trabalho, elas não serão traduzidas em mudanças drásticas no layout 
mencionado, colocando-o ainda em um patamar de importante ferramenta para 
garantir que novas e antigas leis sejam cumpridas. 

O uso correto da tecnologia, por sua vez, é que garantirá a boa 
comunicação entre eles. Por isso, é importante que as empresas estruturem e 
organizem todos os dados de seus funcionários e entendam o funcionamento 
do sistema. Dessa forma, os possíveis erros que impeçam o envio dos dados 
ao governo serão minimizados e todo o processo fluirá de forma eficiente, 
evitando multas e atrasos às companhias. 

Com um bom planejamento e uso certo das ferramentas, tanto a 
Reforma quanto a obrigatoriedade do governo servirão como impulsionadores 
positivos destas mudanças nas relações de trabalho, com mais oportunidades 
e transparência para todos. 

 
http://www.varejista.com.br/noticias/13380/qual-a-relacao-entre-reforma-
trabalhista-e-esocial 
 

Voltar ao índice  
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8. Mercado Imobiliário 

Mercado imobiliário brasileiro passa por momento mais positivo, indica 
pesquisa 

 
24 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Buscas na internet por compra, venda ou aluguel de unidades no Brasil 
cresceram 44% no 1° semestre quando comparadas com o mesmo período do 
ano passado 
 

A demanda por imóveis, um dos setores mais impactados pela crise, dá 
sinais de melhora. As buscas na internet por compra, venda ou aluguel de 
unidades no Brasil cresceram 44% no primeiro semestre quando comparadas 
com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Google. As 
procuras por aquisições de imóveis cresceram 71%, enquanto a busca por 
aluguel teve alta de 21%. 

De acordo com Adriano Nasser, líder na área de parceria estratégica do 
Google, pelo menos 71% dos usuários começa a busca por um imóvel por sites 
e aplicativos. Além disso, a maior parte dessas pessoas considera pelo menos 
cinco imobiliárias ou construtoras antes de fechar negócio. 

Outro dado observado é que aproximadamente 40% dos consumidores 
brasileiros abandonam um site caso ele demore mais de dez minutos para 
abrir, enquanto 29% do público que utiliza smartphones fecham o site 
imediatamente se ele não for adaptado para dispositivos mobile. 

A pesquisa também verificou que, caso um desses problemas se repita, 
uma em cada cinco pessoas nunca mais voltará ao site em questão. Os dados 
indicam que não basta ter bons anúncios, mas também a estrutura necessária 
para que a ferramenta seja bem utilizada. 

Nasser acredita que tais comportamentos demonstram a consolidação e 
uma nova jornada do consumidor. "Hoje, o que determina a tomada de decisão 
são os chamados micro-momentos, responsáveis para que uma venda, ou 
aluguel, se tornem realidade. Além disso o consumidor está conectado o tempo 
todo, com acesso direto à informação", diz. 

Quem procura um novo lar também tem preferência por permanecer no 
mesmo bairro: as buscas por imóveis "próximo a mim" cresceram 64% neste 
ano. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/mercado-imobiliario-brasileiro-passa-por-
momento-mais-positivo,-indica-pesquisa-id646949.html 
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9. Curtas 

Comércio pode ficar com R$ 4 bi dos recursos 

 
24 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A liberação de R$ 15,9 bilhões de contas inativas do PIS/Pasep deverá 
engordar o caixa do comércio varejista no País em R$ 4 bilhões, segundo cálculos da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) obtidos com 
exclusividade pelo Estadão/Broadcast. 

"O montante equivale a cerca de um terço da força que a liberação do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) teve sobre o varejo. É muito bem-vindo 
nesse momento de inflexão das vendas", ressaltou Fabio Bentes, chefe do 
Departamento Econômico da CNC, responsável pelo cálculo. 

A liberação dos recursos do PIS/Pasep foi anunciada ontem pelo presidente 
Michel Temer. Terão direito ao benefício mulheres com mais de 62 anos e homens 
com mais de 65 anos. Até então, os recursos só eram liberados quando os 
beneficiários completavam 70 anos. Os saques serão permitidos a partir de outubro e 
oito milhões de pessoas serão contempladas. Segundo o Ministério do Planejamento, 
a maioria dos cotistas receberá cerca de R$ 750, embora o presidente tenha 
declarado que a média dos pagamentos seria de R$ 1.200 por pessoa. 

Voo de galinha 
O professor da FGV Ebape, Istvan Kasznar, diz que a medida é bem-vinda por 

permitir a disponibilidade de renda da população de baixa renda. A tendência, aponta, 
é que o destino dos recursos seja o pagamento de dívidas de curto prazo e algum 
consumo. Ele alerta que o efeito da liberação de R$ 15,9 bilhões em PIS/Pasep é 
marginal diante do quadro econômico e fiscal. "É uma medida que tem fôlego curto. 
Não permite mais que um voo de galinha." As informações são do jornal O Estado de 
S. Paulo. 

 
Receita disciplina emissão de documento fiscal pelas concessionárias de 
rodovias 

 
24 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) 
instrução normativa que regulamenta a obrigatoriedade de emissão e armazenamento 
de documento fiscal relativo ao pedágio cobrado pelas concessionárias de rodovias. 

O ato normativo desta quinta-feira, 24, revoga a IN 1099/2010 da Receita e 
abre a possibilidade de emissão, pela concessionária, de documento fiscal 
homologado pelo município ou de emissão de um documento equivalente. 

"Com a existência de documento fiscal, serão aprimorados os controles ora 
existentes no Sped (Sistema Público de Escrituração Digital) e assegurar-se-á ao 
contribuinte o direito à comprovação da prestação do serviço", diz a Receita em nota. 

 
Voltar ao índice 
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10. Feiras 

 
19/08/2017 até 27/08/2017 – FAM- BELÉM 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções e Feiras da Amazônia- Hangar 
Cidade: Belém - PA 
 
21/08/2017 até 25/08/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
 
22/08/2017 até 26/08/2017 – FENEPALMAS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Parque do Povo 
Cidade: Palmas - TO 
 
23/08/2017 até 25/08/2017 – CONCRETE SHOW 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Centro de Exposições Imigrantes 
Cidade: São Paulo – SP 
 
25/08/2017 até 27/08/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
26/08/2017 até 03/09/2017 – EXPOINTER 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil 
Cidade: Esteio - RS 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – LATAM RETAIL SHOW 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – CEARAPÃO 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 
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31/08/2017 até 02/09/2017 – EXPO ESTUDAR 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 –  ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 –  BRASIL MOSTRA BRASIL- NATAL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Arena das Dunas 
Cidade: Natal - RN 
 
05/09/2017 até 11/09/2017 –  FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 –  CONSENGE 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel 
Cidade: Curitiba - PB 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


