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1. Tributos 

1,2 milhão de MEIs correm o risco de ter registro cancelado até dezembro 

 
22 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 

A poucos dias do fim do prazo, programa de parcelamento de dívidas recebeu adesão 
de apenas 46 mil de um total de 2 milhões de microempreendedores com débitos com 
a Receita. 
 

Cerca de 1,2 milhão de microempreendedores individuais, os chamados MEIs, 
podem ter o registro cancelado até dezembro e, consequentemente, perder o CNPJ, 
por inadimplência e não cumprimento das regras do programa, disse ao G1 o 
secretário Especial da Micro e Pequena Empresa do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, José Ricardo Veiga. O número representa 16% dos mais de 7 
milhões de MEIs registrados no país. 

Segundo o secretário, dos cerca de 2 milhões de MEIs com débitos com a 
Receita Federal, cerca de 1,3 milhão se enquadram atualmente nas condições 
previstas pela legislação para cancelamento do registro: 2 anos consecutivos de não 
pagamento da guia de recolhimento mensal e de omissão da declaração anual das 
operações comerciais. 

O MEI foi criado em 2009 para incentivar a formalização de pessoas que 
trabalham por conta própria e até hoje nunca foi feita nenhuma suspensão ou 
cancelamento do registro de devedores. Há anos, o percentual de inadimplência tem 
se mantido ao redor de 60% e, segundo a Receita, o saldo devedor atual dos MEIs é 
de cerca de R$ 1,7 bilhão. 

O número de novos MEIs tem aumentado em cerca de 1 milhão por ano e 
superou neste mês a marca de 7,4 milhões de pessoas. Veja gráfico abaixo 

A avaliação do governo, entretanto, é que o número de mais de 7,4 milhões de 
MEIs está inflado. "Acreditamos que tem hoje mais de 1 milhão de inativos", afirma 
Veiga, citando as possibilidades de retorno ao emprego com carteira assinada, 
abandono do negócio ou mero desconhecimento das obrigações ao fazer o registro. 

Etapas antes do cancelamento 
Para "limpar" a base de cadastro, o governo federal lançou em julho um 

programa de parcelamento de débitos em até 120 meses para oferecer uma 
oportunidade de regularização antes da publicação da primeira lista de 
cancelamentos. O prazo para fazer o pedido termina no dia 2 de outubro. 

Segundo a Receita Federal, até o dia 18 de setembro, a adesão ao programa 
somava apenas 46.652 pedidos, o que correspondia a um total de R$ 86,3 milhões em 
parcelamentos. 

O governo espera que o número de adesões possa chegar a 100 mil até o fim 
do prazo. "Se chegarmos a 100 mil vamos ter ainda 1,2 milhão MEIs que vão estar no 
alvo para serem cancelados”, estima o secretário especial da Micro e Pequena 
Empresa. 

Veiga explica que antes da publicação da primeira leva de cancelamentos, será 
feita uma suspensão do cadastro dos inadimplentes por 30 dias. Durante esse 
período, os MEIs com débito terão uma última chance para evitar a perda do CNPJ, 
mas sem as vantagens do programa de parcelamento de débitos. 
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"Só ao final disso a gente vai fazer o cancelamento, acreditando que quem 
passar dessa peneira toda é porque realmente já está inativo e não está operando 
com o seu CNPJ”, diz o secretário. 

A primeira leva de cancelamentos deverá ocorrer antes do final do ano. "A 
Receita Federal está aguardando o encerramento do prazo de adesão ao 
parcelamento especial para proceder a exclusão dos CNPJ dos MEIs que 
apresentarem irregularidade tributária", informou o Fisco. 

Apesar do "pente-fino" em curso, o secretário afirma que o programa não tem 
fins de arrecadação e que a limpeza da base de cadastros ajudará no 
aperfeiçoamento do MEI. 

No ano de 2016, essa fonte de arrecadação garantiu R$ 1,51 bilhão aos cofres 
públicos, segundo a Receita. As vantagens oferecidas pelo programa, entretanto, 
implicam numa renúncia fiscal equivalente à arrecadação. Para 2017, a Receita estima 
uma renúncia tributária de R$ 1,55 bilhão com o MEI. 

"Para o governo, o MEI é uma política muito mais de cidadania empresarial. 
Não é exatamente uma renúncia fiscal", afirma o secretário. "O MEI trouxe para dentro 
da arrecadação do Tesouro algo que estava na informalidade e ficava à margem da 
cobrança", continua. 

Como parcelar os débitos 
A solicitação do parcelamento deve ser feita pela internet, através do Portal do 

Empreendedor ou do Portal do Simples Nacional. As dívidas acumuladas até maio de 
2016 poderão ser parceladas em até 120 prestações, que deverão ter valor de pelo 
menos R$ 50. Para débitos de boletos vencidos após maio de 2016, o parcelamento 
será de, no máximo, 60 meses. 

Para solicitar a adesão ao programa, o inadimplente deve apresentar a 
Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) 
relativa aos respectivos períodos de apuração. O aplicativo irá calcular a quantidade 
de parcelas de forma automática, considerando o maior número de parcelas possível. 
O valor de cada parcela mensal será acrescido de juros da taxa Selic mais 1%, 
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. 

De acordo com a Receita, o pedido de parcelamento: deverá ser apresentado 
das 8h do dia 3 de julho até às 20 horas do dia 2 de outubro de 2017; abrange a 
totalidade dos débitos exigíveis; independe de apresentação de garantia; implica 
confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos; será considerado 
automaticamente deferido depois de decorridos 90 dias da data de sua protocolização, 
caso não haja manifestação da autoridade concedente o valor de cada parcela em 
atraso será acrescido de juros da taxa Selic mais 1%, relativamente ao mês em que o 
pagamento estiver sendo efetuado a falta de pagamento de três parcelas, 
consecutivas ou não, ou a existência de saldo devedor após a data de vencimento da 
última parcela, cancela o benefício. 

Na hipótese de boletos posteriores a maio de 2016 também em atraso, o 
parcelamento em até 120 prestações deve ser requerido antes do ordinário, para 
garantir que os débitos até maio de 2016 sejam parcelados com o prazo especial de 
120 meses. 

Caso a dívida esteja com a exigibilidade suspensa em decorrência de 
discussão administrativa ou judicial, informou a Receita, o microempreendedor 
individual deverá, até 2 de outubro de 2017, comparecer à unidade da Receita de seu 
domicílio tributário para comprovar a desistência expressa e irrevogável da 
impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial. 

 
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/12-milhao-de-meis-correm-o-risco-
de-ter-registro-cancelado-ate-dezembro.ghtml 
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Novo ISS vai onerar duplamente as empresas de serviços de tecnologia 

 
21 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Os usuários de serviços de tecnologia, como streaming, computação em 
nuvem e hospedagem de sites poderão amargar aumento de preços a partir de 
2018. Isso porque o repasse dos custos da nova política de ISS (Imposto sobre 
Serviço) vai passar a ser feito na cidade de destino do serviço e não mais no 
município de origem, ou seja, na sede do provedor. 

A mudança, segundo Vicente Neto, presidente da Associação Brasileira 
de Data Center, Abrahosting, vai onerar duplamente as empresas. Além de, em 
algumas cidades, aumentar o imposto – a lei fixa a alíquota mínima de 2% com 
o objetivo de combater a Guerra Fiscal –, exigirá uma reorganização 
operacional das empresas para o recolhimento do tributo em diferentes 
cidades. 

“Nós vendemos serviços para o Brasil todo, imagine o tamanho da 
complexidade desta estrutura para recolher ISS em todas as cidades”, cita 
Neto. A mudança é parte da Lei 157/2016-Complementar, que reformulou o 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

O Congresso derrubou Veto 52/2016, do Presidente Michel Temer, 
abrindo caminho para a cobrança do ISS seja feita no município do domicílio 
dos clientes e não mais no município do estabelecimento da empresa que 
presta o serviço. 

Senadores e deputados afirmaram que a mudança vai aumentar a 
arrecadação da grande maioria dos municípios. O presidente do Senado, que 
preside a Mesa do Congresso, senador Eunício Oliveira, chamou a derrubada 
do veto de “justiça com os municípios brasileiros”. O veto presidencial foi 
rejeitado com 49 votos a 1 no Senado e 371 votos a 6 na Câmara. 

Essa alteração da tributação para o domicílio do cliente era uma antiga 
reivindicação de prefeitos. Entretanto, o mecanismo foi vetado pois, segundo o 
governo, a mudança traria “uma potencial perda de eficiência e de arrecadação 
tributária, além de redundar em aumento de custos para empresas do setor, 
que seriam repassados ao custo final”, ou seja, ao consumidor. 

Agora, caberá a cada município definir a sua política tributária, tendo 
como base a Lei 157. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/novo-iss-vai-onerar-duplamente-
as-empresas-de-servicos-de-tecnologia/ 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços – Setor Hoteleiro 

Cadastur: Mais de 70% dos meios de hospedagem do país estão 
irregulares 

 
21 de Setembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Por lei, hotéis, pousadas e resorts devem ser cadastrados no Ministério do 
Turismo. Pasta alerta para baixa adesão ao Cadastur e inicia campanha de 
formalização dos serviços turísticos 
 

Com mais de 31.3 mil estabelecimentos de hospedagem, o Brasil é um 
gigante da hotelaria mundial. No entanto, muitos ainda funcionam na 
ilegalidade por não estarem registrados no Cadastur, do Ministério do Turismo. 
Segundo a Pasta, apenas 8.154 meios de hospedagem estão com o cadastro 
regular, o que equivale a 26% dos estabelecimentos em funcionamento. O 
Cadastur é obrigatório não só para os meios de hospedagem, mas também 
para agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, 
guias de turismo, acampamentos turísticos e parques temáticos. 

Preocupado em ampliar a formalização do setor, o Ministério do Turismo 
acaba de iniciar uma campanha de sensibilização para reduzir a informalidade. 
Nesta quinta-feira (21), em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte, 
Turismo e Lazer do Distrito Federal, os fiscais do MTur realizaram um mutirão 
de fiscalização nos hotéis da capital federal. A iniciativa continua nesta sexta-
feira (22) e tem como objetivo sensibilizar o setor quanto à importância do 
cadastro obrigatório no MTur, estimulando a formalização dos prestadores de 
serviços turísticos dos destinos. Até o final do ano, serão realizados mutirões 
em outros estados brasileiros. 

“O Turismo é um segmento fundamental da economia nacional, 
responsável pela geração de empregos e renda para a população brasileira, 
mas precisamos avançar em busca da profissionalização de nossos serviços e 
para isso é preciso sair da ilegalidade. Só assim conseguiremos dar ao turismo 
o destaque que ele merece”, explicou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Atualmente o sistema conta com 61.200 cadastros regulares de pessoas 
físicas ou jurídicas. Para verificar se o estabelecimento está cadastrado é 
preciso apenas acessar a página do Cadastur e realizar a busca por Unidade 
da Federação, Nome Fantasia ou CNPJ. O cadastro é simples e totalmente 
gratuito. Basta acessar a página na internet, fazer o download dos formulários 
solicitados, preencher com as informações e enviar os documentos solicitados 
para o Órgão Delegado de Turismo. Para mais informações é só clicar aqui. 

FISCALIZAÇÃO 
Inicialmente, a fiscalização acontecerá de forma educativa, para alertar 

aos empresários a importância do Cadastro para o seu estabelecimento. No 
entanto, os servidores terão autoridade para autuar e multar, caso seja 
necessário, quem estiver irregular. As multas podem variar de R$1.186 até R$ 
854 mil. 
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Além dos mutirões presenciais, o Ministério do Turismo se prepara para 
iniciar o trabalho de fiscalização online, através da criação de um perfil de 
fiscalização nas redes sociais. O Cadastur também está em processo de 
modernização e até o final do ano vai se tornar um sistema totalmente digital, 
com sistemas integrados para facilitar o cadastramento. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8181-cadastur-
mais-de-70-dos-meios-de-hospedagem-do-pa%C3%ADs-est%C3%A3o-
irregulares.html 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda de passageiros por voos internacionais cresceu 16,78% em 
agosto 

 
21 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

A demanda de passageiros por voos internacionais cresceu 16,78% em 
agosto deste ano na comparação com o mesmo mês de 2016. Já a oferta 
cresceu 18,2% no mesmo comparativo. 

No acumulado de janeiro a agosto, a demanda internacional cresceu 
13,2%, e a oferta aumentou 10%, em comparação com igual período do ano 
passado. Os números foram divulgados hoje (21), pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e mostram que a procura por voos domésticos também 
registrou crescimento, embora em menor ritmo, com aumento de 5,51% no 
mesmo período. Foi a sexta alta do indicador após 19 meses em queda. 

A oferta de assentos em voos domésticos também cresceu (3,5%). 
No total, durante o mês de agosto, foram transportados por empresas 

brasileiras 732 mil passageiros em voos internacionais. Dentre as empresas 
nacionais, a Latam liderou o transporte internacional de passageiros em 
agosto, com 77,12% da participação no mercado. A Gol teve 10,78% e a Azul, 
11,21%. A Avianca Brasil obteve 0,89% de participação. 

Voos domésticos 
Foram transportados 7,6 milhões de passageiros em rotas domésticos, 

com variação positiva de 2,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
A taxa de aproveitamento dos assentos das aeronaves em agosto foi de 
80,2%, o que representou alta de 1,9% ante ao mesmo mês do ano anterior. 

As empresas Gol e Latam permaneceram líderes na participação no 
mercado doméstico, com 34,9% e 33,9% da demanda. Na comparação com 
agosto de 2016, “a participação de mercado das duas empresas foi reduzida 
em 2% e 1,9%, respectivamente. A Azul alcançou participação de 17,4% no 
mês, enquanto a Avianca respondeu por 13,2% da demanda doméstica”, 
informou a Anac. 

Os dados mostram que houve aumento de 31,2% na participação no 
mercado doméstico das empresas concorrentes das duas líderes em agosto. O 
número representa aumento de 4,6% na comparação com a participação 
apurada em agosto do ano passado. A Azul aparece em terceiro lugar na 
participação de mercado, com 17,4%. Já a a Avianca respondeu por 13,2% da 
demanda doméstica. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/demanda-de-
passageiros-por-voos-internacionais-cresceu-1678-em-agosto 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Inflação na internet desacelera em agosto, para 0,39% 

 
21 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
No acumulado do ano até agosto, a inflação foi de 1,45%, queda de 4,61 
pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano anterior 
 

Os preços na internet subiram em agosto na comparação com julho, 
embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado. A inflação na internet 
registrada para o mês de agosto foi de 0,39% na comparação mensal, de 
acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo 
e Mercado de Consumo (Ibevar) em parceria com o Programa de 
Administração de Varejo (Provar). Em julho, esse indicador havia sido de 
1,25%. 

No acumulado do ano até agosto, a inflação foi de 1,45%, queda de 4,61 
pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Segundo o estudo, quatro categorias de produtos obtiveram deflação 
mensal. Os brinquedos registraram recuo de 5,39% nos preços, enquanto CDs 
e DVDs recuaram 2,02% e medicamentos caíram 0,91%. No segmento de 
telefonia e celulares, a redução de preço foi de 6,72%. Outras seis categorias 
registraram inflação mensal: Cine e Fotos teve elevação de preço de 15,14%, 
eletrodomésticos subiram 1,21%, eletroeletrônicos aumentaram 0,90% e itens 
de informática, 1,23%. Em livros, o aumento foi de 2,84% e perfumes e 
cosméticos subiram 5,21%. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/inflacao-na-internet-desacelera-em-agosto,-
para-0,39--id652878.html 
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Número de varejistas nos marketplaces cresce 32% no segundo trimestre 

 
20 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O número de lojistas que passou a ofertar seus produtos nos 
marketplaces registrou avanço de 32,1% no segundo trimestre do ano em 
relação aos três primeiros meses de 2017. É o que aponta o estudo Panorama 
dos Marketplaces no Brasil, criado pela Precifica em parceria com a 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). 

“A maior presença de comerciantes nestes shoppings centers virtuais 
comprova a necessidade de exposição dos produtos em grandes portais que já 
estão no inconsciente dos consumidores. Além disso, indica um aumento no 
consumo de itens do varejo, demonstrando maior poder de compra da 
população”, afirma Mauricio Salvador, presidente da ABComm. 

Este modelo promissor de vendas tem despontado como tendência, já 
que muitos varejistas percebem uma oportunidade de divulgar seus produtos 
com redução no investimento em mídia. O valor cobrado por cada venda varia 
entre cada marketplace e é o único pagamento obrigatório. 

A quantidade de novos vendedores que comercializa seus itens dentre 
os meios analisados avançou no segundo trimestre, com um total de 1.496 
varejistas que passaram a oferecer suas marcas nestes canais. 

“O ganho de eficiência na ativação de vendedores está principalmente 
ligado ao emprego de tecnologias e processos que garantem a qualidade do 
catálogo de produto final dos marketplaces. Os grandes desafios são evitar a 
duplicação de páginas e o agrupamento de ofertas distintas no mesmo espaço, 
prejudicando a experiência de compra do consumidor”, avalia Ricardo Ramos, 
CEO do Precifica. 

Com 28,7% de crescimento no número de ofertas publicadas, o 
departamento de Esporte e Lazer apresentou a maior evolução, atingindo um 
total de 2.728; seguido de Móveis e Decoração, com 2.591; Informática, com 
2.542; Utilidades Domésticas, com 2.335 e Automotivo, com 2.048. 

Por fim, o estudo destaca oportunidades para quem busca um nicho com 
menor nível de competitividade dentro desses grandes shoppings virtuais, com 
destaque para DVDs e Blu-Rays, alimentos e bebidas e livros; todos abaixo de 
60% da média de concorrência. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/estudo-da-precifica-e-abcomm-
mostra-aumento-de-321-no-numero-de-varejistas-nos-marketplaces-no-
segundo-trimestre/ 

 
Voltar ao índice 
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5. Emprego 

País abre 35 mil vagas em agosto, e emprego cresce pelo quinto mês 
seguido 

21 de Setembro de 2017 
Fonte: G1  

  
Entre janeiro e agosto, Brasil criou 163 mil vagas com carteira assinada. Em 12 
meses até agosto, porém, foi registrado o fechamento de 544 mil postos de 
trabalho. 
 

A economia brasileira abriu 35.457 vagas de trabalho com carteira 
assinada em agosto deste ano, de acordo com dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho 
nesta quinta-feira (21). 

No mês passado, foram registradas 1.254.951 contratações e 1.219.494 
demissões de trabalhadores com carteira assinada. A diferença entre os dois 
números é o saldo positivo de 35.457 vagas. 

Foi o quinto mês seguido com criação de postos de trabalho com 
carteira assinada no país. Foi também a primeira vez, desde 2014, em que as 
contratações superaram as demissões no mês de agosto. Deste modo, foi o 
melhor mês de agosto em três anos. 

Em agosto de 2015 e de 2016, respectivamente, foram fechadas 86.543 
e 33.953 vagas de trabalho. Em agosto de 2014, por sua vez, foram abertas 
101.425 vagas de empregos com carteira assinada. 

O melhor agosto da série histórica, que começa em 1992, aconteceu em 
2010 - quando foram criadas 299.415 vagas formais. 

No acumulado de janeiro a agosto deste ano, ainda de acordo com o 
governo, foram gerados 163.417 empregos com carteira assinada. No mesmo 
período do ano passado, o governo informou que foram demitidos 651.288 
trabalhadores. 

Foi o melhor resultado para os oito primeiros meses de um ano desde 
2014, quando foram criados 802.305 empregos com carteira assinada. 

Os números de criação de empregos formais do acumulado de 2017, e 
de igual período dos últimos anos, foram ajustados para incorporar as 
informações enviadas pelas empresas fora do prazo nos meses de janeiro a 
julho. Os dados de agosto ainda são considerados sem ajuste. 

O Ministério do Trabalho informou também que, nos últimos doze 
meses, as demissões superam as contratações em 544.658 vagas com carteira 
assinada. 

Ao fim de agosto, o Brasil tinha 38,48 milhões de pessoas empregas 
com carteira assinada. No fim do mesmo mês do ano passado, o número era 
maior: 39,02 milhões. 

Setores da economia e regiões 
Em agosto deste ano, de acordo com o Ministério do Trabalho, seis 

setores da economia admitiram mais do que demitiram. O setor que mais 
contratou foi o de serviços, que registrou abertura de 23.299 vagas. Indústria 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“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.” 

 

de transformação teve abertura de 12.873 vagas; comércio, abertura de 10.721 
vagas e construção civil, abertura de 1.017 vagas. 

Outros dois setores demitiram mais que contrataram no mês passado: 
agricultura, com fechamento de 12.412 vagas e serviços de utilidade pública, 
com fechamento de 434 vagas. 

Segundo o Ministério do Trabalho, houve o registro de contratações em 
todas regiões do país em julho de 2017. A variação do emprego formal por 
regiões foi de: Nordeste, 19.964 vagas abertas; Sul, +5.935 vagas abertas; 
Centro-Oeste, +4.655 vagas abertas; Norte, +3.275 vagas abertas; Sudeste, 
+1.628 vagas abertas 

Salário médio de admissão 
A partir deste mês, o Ministério do Trabalho informou que passará a 

divulgar, mensalmente, o valor do salário médio de admissão dos 
trabalhadores - informação que, até o momento, era divulgada trimestralmente. 

Segundo o governo, em agosto o salário médio de admissão registrou 
crescimento real (acima da inflação) de 0,88%, para R$ 1.495,07. Em julho, ele 
estava em R$ 1.482,07. 

No acumulado do ano, o crescimento real foi de 5,13%, visto que o 
salário médio de admissão estava em R$ 1.419,83 em dezembro do ano 
passado. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/emprego-formal-sobe-pelo-5-mes-
seguido-em-agosto-com-35-mil-vagas-abertas.ghtml 
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6. Mercado Imobiliário 

Caixa Econômica reduz ritmo do crédito imobiliário 

 
21 de Setembro de 2017 

Fonte: O Globo  
 

Banco terá que ajustar a demanda de acordo com o orçamento anual 
 

A Caixa Econômica Federal começou a reduzir o ritmo do crédito habitacional, 
sobretudo com recursos do FGTS. A decisão já vale para este mês, quando o banco 
suspendeu por uma semana a concessão de todos os financiamentos para a compra 
da casa própria. A necessidade de ajustar o sistema do banco à nova norma do 
Ministério das Cidades - que fixou limites mensais para os financiamentos imobiliários 
com recursos do FGTS - foi a justificativa apresentada pela Caixa para paralisar as 
contratações temporariamente. 

Segundo o vice-presidente de Habitação da Caixa, Nelson Antonio de Souza, 
as operações foram normalizadas nesta quinta-feira em todo o país. 

— Como o sistema é um só, precisamos suspender todas as contratações para 
fazer ajustes a fim de adequar à IN (Instrução Normativa) do Ministério das Cidades, 
que mensaliza o orçamento — explicou Souza. 

A Instrução Normativa 32 do Ministério - editada em agosto, determina que a 
Caixa divida o valor global do orçamento do FGTS para habitação, que neste ano é de 
R$ 71,7 bilhões, pelo número de meses, de modo assegurar a oferta de empréstimos 
habitacionais durante todo o ano. O argumento é que o Fundo não dispõe de margem 
para liberar recursos novos, além do valor anual, aprovado pelo Conselho Curador do 
Fundo. 

Até setembro, a Caixa já emprestou R$ 62 bilhões, de acordo com dados o 
banco. O volume de empréstimos imobiliários está 20,5% acima do montante 
registrado entre janeiro e setembro de 2016 - quando o orçamento liberado foi de R$ 
81 bilhões. 

PUBLICIDADE 
Só mês passado, o banco concedeu R$ 11,8 bilhões em financiamentos 

imobiliários. Neste mês, as concessões somaram R$ 2 bilhões, de acordo dados 
preliminares. 

"Considerando o orçamento anual e o ritmo de contratação, o banco adotou a 
estratégia de execução mensal do orçamento para todas linhas de crédito imobiliário", 
disse a nota do banco, acrescentando: 

"A Caixa ressalta que os financiamentos não estão suspensos. Os 
financiamentos de pessoa física ou jurídica serão devidamente contemplados de 
acordo a execução do orçamento mensal. Os recursos de financiamentos para o ano 
de 2018 também estão garantidos pelo orçamento do FGTS". 

 
https://oglobo.globo.com/economia/caixa-economica-reduz-ritmo-do-credito-
imobiliario-21852300 
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7. Empreendedorismo 

Startup promove entregas colaborativas em todo o Brasil 

 
21 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

O transporte de objetos por meios tradicionais pode ser demorado e 
dispendioso, sobretudo quando se trata de pacotes maiores e longas viagens. 
Pensando nisso, a plataforma Cabenocarro (www.cabenocarro.com.br) cria uma rede 
de entregas colaborativas que conecta proprietários de automóveis a pessoas que 
precisam enviar itens de um lugar para outro. Com esse modelo, a economia pode 
chegar a 60%. 

O usuário anuncia, por meio da plataforma web ou do app gratuito para Android 
e iOS, o objeto que precisa entregar, detalhando origem, destino, tamanho e descrição 
do item. Os indivíduos podem, inclusive, enviar as encomendas direto de casa e 
contam com um seguro no valor de R$ 2 mil. O produto não precisa ser embalado, 
mas, se for, é preciso mantê-lo aberto para a vistoria do “viajante” – como é chamado 
quem vai transportá-lo. 

Para quem deseja ser um viajante e fazer uma renda extra, basta efetuar o 
cadastro no Cabenocarro e informar dados como documentação do veículo e CNH. 
Uma vez inserida na rede da plataforma, a pessoa poderá escolher quais entregas 
deseja e pode atender – seja entre bairros, cidades ou mesmo estados. 

O objetivo do Cabenocarro é promover o transporte colaborativo, 
proporcionando praticidade, prazos mais curtos, preços justos, diminuição da poluição 
e geração de renda extra para pessoas que se deslocam constantemente. 

A ideia para a criação da plataforma surgiu da própria necessidade do CEO e 
cofundador João Paulo Albuquerque. “Eu precisava encaminhar uma entrega para 
outra cidade com urgência, mas as alternativas não me agradaram nem um pouco: 
burocráticas, caras e lentas. Então acabei pedindo a um conhecido que fizesse o 
transporte e ofereci uma ajuda de custo pela viagem”, lembra. 

Já Marlon Pascoal, CTO e também cofundador do Cabenocarro, percebeu que 
estava sem seu RG em meio a uma viagem e precisava com urgência do documento 
que havia ficado em Londrina (PR). “Foi a maior dor de cabeça encontrar uma 
empresa que o trouxesse até mim em Corumbá (MS) – além de não ter sido nada 
barato”, comenta. 

Em pouco mais de um mês de operações, a plataforma já conta com 500 
usuários, 130 viajantes e 60 entregas realizadas, entre computadores, peças de 
motocicletas, remédios importantes, entre outros – a receita é gerada por meio de uma 
comissão de cada viagem. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/lancamentos/startup-promove-
entregas-colaborativas-em-todo-o-brasil/ 
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8. Curtas 

Confiança do consumidor cresce 1,4 ponto em setembro 

 
22 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), subiu 1,4 ponto em setembro deste ano, depois de três quedas 
consecutivas provocadas pela crise política de maio. O indicador atingiu 82,3 
pontos, o mesmo nível de junho, em uma escala de 0 a 200 pontos. 

A alta foi provocada pela melhora da expectativa dos consumidores em 
relação ao futuro. O Índice de Expectativas avançou 2,2 pontos e chegou a 
91,1 pontos, o mesmo patamar de abril. Já a satisfação dos consumidores com 
a situação atual ficou praticamente estável, ao variar apenas 0,2 ponto. 

Segundo a coordenadora da pesquisa da FGV, Viviane Seda Bittencourt, 
o resultado parece estar relacionado a uma ligeira melhora na percepção sobre 
o mercado de trabalho e no gradual afastamento do risco de crise política. 
Apesar disso, o consumidor mantém perfil cauteloso. 

Temer sanciona lei que institui TLP para empréstimos do BNDES 

 
22 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O presidente Michel Temer sancionou a lei que institui a Taxa de Longo 
Prazo (TLP), nova referência para os empréstimos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e a legislação foi publicada no 
Diário Oficial da União nesta sexta-feira. 

A TLP, que substituirá gradualmente a Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), havia sido aprovada pelo Congresso no início do mês, seguindo então 
para sanção presidencial. 

A nova taxa balizará o custo dos financiamentos pelo BNDES, que 
passará a contar com menos subsídios da União, dentro de esforços para 
buscar o reequilíbrio das contas públicas e elevar a potência da política 
monetária. 

A TLP será composta pela variação da inflação medida pelo IPCA e por 
taxa de juros real prefixada mensalmente de acordo com o equivalente ao 
rendimento real das Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B). 
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9. Feiras 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – EXPO MADEIRA & CONSTRUÇÃO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba - PR 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – LIGNUM BRASIL 2017 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba – PR 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – EXPO MADEIRA & CONSTRUÇÃO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba – PR 
 
21/09/2017 até 23/09/2017 – ANFAMEC 2017 
Setor: Mineração 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/09/2017 até 27/09/2017 – CIANORTE ALTO VERÃO 2018 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoppings Atacadistas de Moda, Asamoda Shopping, Cia Vest 
Mercosul, Dallas Personalitté, Master Shopping e Nabhan Cia Fashion. 
Cidade: Cianorte - PR 
 
26/09/2017 até 01/10/2017 – CONSTRUMÓBIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque do Imigrante 
Cidade: Lajeado - RS 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – NANO TRADESHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
  
26/09/2017 até 29/09/2017 –  FENAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 
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26/09/2017 até 28/09/2017 – SUPERAGOS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
27/09/2017 até 28/09/2017 – CONIP JUDICIÁRIO E CONTROLE 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Royal Tulip Brasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – CONAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – ABAV EXPO 2017 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – SUPER MIX 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
28/09/2017 até 30/09/2017 – SALÃO BRASILEIRO DAS CARNES 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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