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1. MDIC 

Marcos Pereira anuncia ações de apoio às micro e pequenas empresas 

 
04 de Outubro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Entre as medidas apresentadas, linhas de crédito de R$ 9 bilhões para investimentos 
e negociação de débitos. Governo também lançou novo Portal do Empreendedor 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, 
anunciou, nesta quarta-feira, ações de apoio às micro e pequenas empresas 
brasileiras. Ele participou, ao lado do presidente Michel Temer e do ministro da 
Educação, Mendonça Filho, de cerimônia alusiva ao Dia Nacional da Micro e Pequena 
Empresa, realizada no Palácio do Planalto. 

Na ocasião foi lançada a Semana Nacional do Crédito, realizada durante o mês 
de outubro, em datas diferentes, em todo o país. Neste período, sete instituições 
financeiras irão disponibilizar R$ 9 bilhões em crédito, sendo R$ 8 bilhões para novos 
empréstimos e R$ 1 bilhão para negociação de dívidas. Além disso, será oferecida às 
MPEs, gratuitamente, consultoria para tomada de crédito consciente e adequado às 
suas necessidades. 

Novo Portal do Empreendedor 
O Portal do Empreendedor, site com mais de dois milhões de acessos 

mensais, foi completamente reformulado para facilitar a vida dos pequenos 
empresários. A principal funcionalidade do portal é permitir o cadastro dos 
Microempreendedores Individuais (MEI) junto ao governo federal. 

Marcos Pereira destaca que esta é apenas mais uma das ações de 
desburocratização que o governo federal tem implementado para melhorar o ambiente 
de negócios no Brasil. “Desde que assumimos o Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), temos trabalhado com foco na simplificação 
administrativa”, ressaltou. “A partir de agora, os empreendedores brasileiros passam a 
contar com um portal completamente reformulado, que possibilita que cidadãos de 
todo Brasil possam se formalizar como MEIs”. 

Na avaliação de Marcos Pereira, o novo portal é mais intuitivo e conta com uma 
tecnologia responsiva, que permite melhor acesso por meio de dispositivos móveis, 
como aparelhos celulares e tablets. “Oferecemos para os nossos empreendedores um 
acesso mais rápido, menos trabalhoso e com informações sobre crédito, acesso a 
mercados, capacitação e legislação”, avalia o ministro. 

As melhorias no Portal do Empreendedor fazem parte do projeto Empreender 
Mais Simples, convênio assinado no início do ano pelo Sebrae com a Secretaria 
Especial da Micro e Pequena Empresa, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), Casa Civil da Presidência da República e com a Receita Federal do 
Brasil. O projeto tem foco na melhoria do ambiente de negócios, na redução da 
burocracia e na agilidade dos processos de gestão das micro e pequenas empresas. 
“Mais do que melhorar a tecnologia, precisamos aprimorar a forma como trabalhamos 
o conteúdo final, com a intenção de criar uma conexão com o empresário”, explica o 
presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. 

O projeto foi desenvolvido em tempo recorde de seis semanas com a melhor 
tecnologia disponível. “Foram envolvidos técnicos de várias áreas do Serpro, com o 
objetivo de oferecer uma navegação mais intuitiva e uma interface amigável para o 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

empreendedor. É um dos portais com maior grau de acessibilidade já desenvolvido 
pela empresa”, ressalta o diretor de Relacionamento com Clientes do Serpro, André de 
Cesero. 

Principais mudanças: 
Visual: reformulação da interface e da linguagem do Portal, proporcionando 

acesso facilitado e intuitivo aos serviços oferecidos; 
Foco em serviços: foi introduzido o conceito de “cardápio de serviços” que 

permite ao usuário ter acesso direto às soluções, aos conteúdos e aos canais de 
atendimento disponíveis para um tema escolhido como crédito, acesso a mercados, 
inovação, capacitação, legislação, estatísticas entre outros; 

Versão responsiva: acesso mais fácil em dispositivos móveis, como celulares e 
tablets; assim, o usuário já formalizado poderá utilizar os serviços disponíveis de 
acordo com suas necessidades, e aquele que pretende se formalizar, poderá fazê-lo 
também por meio do seu aparelho celular; 

Segurança: o novo Portal enviará código por SMS para o telefone celular 
cadastrado pelo usuário, para confirmar os processos de abertura, alteração e baixa 
que podem ser realizados em minutos no Novo Portal do Empreendedor; 

Acessibilidade: visando promover a inclusão de pessoas com deficiência, foram 
implementadas as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo WEB, que entre suas 
especificações, apresenta melhorias no conteúdo do texto para torná-lo mais 
compreensível. 

Instituição Amiga do Empreendedor 
Os ministros Marcos Pereira (MDIC) e Mendonça Filho (MEC) também 

anunciaram a expansão do programa Instituição Amiga do Empreendedor (IAE), que 
tem o objetivo de fomentar a qualificação e a profissionalização de empresários de 
pequeno porte ao empreendedorismo, com apoio de instituições de ensino públicas e 
privadas. 

A partir de hoje, o programa vai possibilitar adesão eletrônica de todas as 
instituições brasileiras de ensino superior, que desejarem fomentar o 
empreendedorismo local. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico: 
iae.mec.gov.br   

A expectativa é credenciar 500 instituições e atender 100 mil empreendedores 
até final de 2018, segundo a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
(Sempe) do MDIC. 

O Programa é uma parceria entre a Secretaria Especial da Micro e Pequena 
Empresa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (SEMPE/MDIC), o 
Ministério da Educação (MEC), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Conselho 
Federal de Administração (CFA), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), Associação Nacional dos Cursos de Graduação em 
Administração (ANGRAD) e Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

De acordo com Marcos Pereira, a ideia é que tanto empreendedores quanto 
estudantes possam ampliar suas habilidades e conhecimentos para aumentar o índice 
de sucesso e sobrevivência dos pequenos negócios e geração de riqueza para o país. 

Já o ministro da Educação, Mendonça Filho, avalia que a “política educacional, 
sintonizada com o segmento produtivo, tem, a partir do empreendedorismo, uma 
grande alternativa para que possamos fomentar o aumento da renda da população 
brasileira. Então, qualquer ação do Ministério da Educação que contribua para a 
ampliação das oportunidades no campo do empreendedorismo será muito importante 
para que possamos gerar crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da 
nossa população”. 

Uma das metas do programa é aprimorar o perfil empreendedor e o ato de 
empreender, reduzir os riscos, promover os atributos pessoais e competências 
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interdisciplinares que formam a base de um comportamento e mentalidade 
empresarial como criatividade, espírito de iniciativa, aceitação de risco, autoconfiança, 
independência, etc. e contribuir para a geração de conhecimento na educação 
empreendedora e na instigação de atitudes para o empreendedorismo. 

As instituições parceiras que se filiarem ao programa ganharão o “Selo 
Instituição Amiga do Empreendedor”. 

MPEs na economia 
As MPEs estão sendo protagonistas na retomada do crescimento do Brasil. De 

acordo com dados do Ministério do Trabalho, entre janeiro e agosto deste ano deste 
ano, esse segmento de empresas foi responsável pela criação de 327 mil postos de 
trabalho e já é responsável por mais da metade dos empregos formais no país. 
“Assim, valorizar as MPEs nada mais é que reconhecer os esforços dos 
empreendedores brasileiros, que estão presentes em todos os munícipios, gerando 
emprego e renda nas comunidades”, afirma Marcos Pereira. 

O ministro destaca também outras ações do MDIC em benefício do setor, entre 
elas o Portal Único de Comércio Exterior. “É a principal iniciativa do governo federal na 
desburocratização do comércio exterior brasileiro, e já tem facilitado o acesso dos 
exportadores, que englobam 17 mil micros e pequenas empresas. Com isso, elas 
conseguem operar de maneira mais simples e rápida”. 

Dados do MDIC apontam que, em 2016, houve um crescimento de 10,6% nas 
vendas ao exterior de micro e pequenas empresas em comparação com 2015. O 
resultado deve-se, entre outras iniciativas, ao sucesso do Plano Nacional da Cultura 
Exportadora, o PNCE, que é coordenado pelo MDIC e reúne instituições parceiras 
nacionais e estaduais com o objetivo de aumentar a base exportadora. 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2781-marcos-pereira-anuncia-acoes-
de-apoio-as-micro-e-pequenas-empresas  
 

Voltar ao índice  

  

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2781-marcos-pereira-anuncia-acoes-de-apoio-as-micro-e-pequenas-empresas
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2781-marcos-pereira-anuncia-acoes-de-apoio-as-micro-e-pequenas-empresas
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2. Comércio 

Alta nas vendas de carros novos não impede aumento de negociação de usados 

 
05 de Outubro de 2017 

Fonte: G1  
 
Puxadas pelos seminovos, vendas de veículos de 'segunda mão' sobem 8,4% de 
janeiro a setembro, na comparação com 2016. As dos zero quilômetro acumulam 
aumento de 8%. 
 

O reaquecimento das vendas de carros zero no Brasil não impede que a 
procura pelos usados continue aumentando. 

As negociações desses veículos cresceram 4,7% em setembro, na 
comparação com 1 ano atrás, de acordo com dados da federação dos distribuidores, a 
Fenabrave. A entidade considera os registros de transferência de documentos do 
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). 

De janeiro a setembro, foram negociados 7,9 milhões de automóveis e 
comerciais leves (picapes e furgões) usados, um volume 8,5% mais alto que o 
registrado no mesmo período do ano passado. Já as vendas de carros novos 
cresceram 7,9% sobre os 9 primeiros meses de 2016, com 1,5 milhão de unidades. 

Base fraca 
O aumento na venda dos zero quilômetro, no entanto, é em relação a uma 

base mais fraca que a dos carros usados, que, no ano passado, terminaram com 
estabilidade sobre 2015, enquanto as vendas de carros novos caíram ainda mais. 
Segundo a Fenabrave, a cada 4 automóveis zero quilômetro emplacados em setembro 
último, 6 usados foram negociados. A entidade diz que uma média normal é de 1 para 
3. 

Seminovos lideram 
Quando analisada a venda por "idade" dos veículos usados, os seminovos, 

como são chamados os que têm até 3 anos rodados, foram os únicos a registrar alta 
no mês passado, segundo a Fenauto, federação que também contabiliza dados do 
segmento. 

Esses dados incluem carros, motos e caminhões. 
As vendas de "usados jovens" (4 a 8 anos) somaram 356.156 unidades em 

setembro, queda de 2,6% sobre o mesmo período de 2016. No acumulado, estão 
estáveis. As de "usados maduros" (9 a 12 anos) recuaram 3,6% no mês passado, com 
121.534 negociações, e o volume de janeiro a setembro também é semelhante ao de 
2016. A procura por "usados velhinhos" (13 anos ou mais) foi a que mais caiu. Mesmo 
assim, eles foram mais negociados que os "maduros": 202.106 unidades em 
setembro, volume 6,4% menor que o de 1 ano atrás. No acumulado, a queda é de 
3,2% sobre 2016. 

 
https://g1.globo.com/carros/noticia/alta-nas-vendas-de-carros-novos-nao-
impede-aumento-de-negociacao-de-usados.ghtml 
 

Voltar ao índice 

https://g1.globo.com/carros/noticia/alta-nas-vendas-de-carros-novos-nao-impede-aumento-de-negociacao-de-usados.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/alta-nas-vendas-de-carros-novos-nao-impede-aumento-de-negociacao-de-usados.ghtml
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3. Serviços - Internet 

Governo vai abrir consulta pública para impulsionar expansão da banda 
larga 

 
04 de Outubro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

vai lançar uma consulta pública em 10 de outubro para impulsionar políticas 
públicas para a expansão da banda larga no Brasil. A meta, segundo o 
secretário de telecomunicações do MCTIC, André Borges, é gerar subsídios 
para adequar as políticas do setor para "o panorama existente hoje nas 
telecomunicações, com o grande interesse por dados". 

"Queremos discutir os princípios e não descer a detalhes tecnológicos, 
para não correr o risco de gerar um decreto que fique defasado rapidamente", 
disse André Borges, durante sua apresentação na Futurecom, maior feira de 
telecomunicações da América Latina, que acontece em São Paulo nesta 
semana. De acordo com o secretário, o novo decreto pretende nortear a 
regulação da Anatel, assim como modificar ou revogar os decretos que afetam 
o setor feitos nos últimos anos. 

Originalmente, a consulta pública deveria ser destinada para discutir um 
novo Plano Nacional de Conectividade. Borges, no entanto, evitou falar em 
"plano", preferindo o termo "política". "Não estamos chamando de plano, por 
enquanto, pois não há previsão de orçamento para cumprir essas propostas", 
declarou, em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo". 

Além disso, o secretário quis afastar a associação com iniciativas 
recentes do setor. É o caso do Plano Nacional de Banda Larga, política 
revelada em 2010, durante o segundo governo Lula, ou o Brasil Inteligente, 
anunciado pelo ex-ministro das Comunicações André Figueiredo, em 2016, 
ainda na gestão Dilma Rousseff. "Ambos ficaram defasados muito rápido 
porque focavam em tecnologias específicas", avaliou o secretário. 

Investimentos 
Uma das principais prioridades para expansão da banda larga no Brasil 

é a viabilização dos investimentos, algo que foi reconhecido pelo secretário em 
sua apresentação na Futurecom. "A sociedade precisa entender para onde os 
recursos serão direcionados. Nesse decreto, queremos trazer objetivos gerais, 
com foco no desenvolvimento da banda larga", disse Borges. 

Segundo o secretário, no curto prazo, os recursos poderão ser obtidos 
após a aprovação do PLC 79/2016, que altera a Lei Geral de 
Telecomunicações e pode retirar obrigações das operadoras, desonerando 
algumas de suas operações, e com a aprovação de novos Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC), que trocam multas aplicadas pela Anatel às 
operadoras por investimentos em banda larga. Na semana passada, o TCU 
concedeu anuência para que a Vivo possa fazer isso, e a expectativa do setor é 
de que planos semelhantes possam ser aprovados em breve. 

A médio e longo prazo, a expectativa do MCTIC é de conseguir utilizar 
os recursos dos fundos do setor, como o Fundo de Universalização dos 
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Serviços de Telecomunicações (Fust), atualmente contingenciados pelo 
Tesouro e não utilizados para a expansão das redes de banda larga no Brasil. 
"É algo que esperamos que aconteça nos próximos anos, mas queremos 
começar obras e investimentos antes disso, com os recursos liberados pelo 
PLC 79 e pelas negociações com TACs", disse Borges. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/04/internas_economia,90
6058/governo-vai-abrir-consulta-publica-para-impulsionar-expansao-da-
banda.shtml  
 

Voltar ao índice 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/04/internas_economia,906058/governo-vai-abrir-consulta-publica-para-impulsionar-expansao-da-banda.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/04/internas_economia,906058/governo-vai-abrir-consulta-publica-para-impulsionar-expansao-da-banda.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/04/internas_economia,906058/governo-vai-abrir-consulta-publica-para-impulsionar-expansao-da-banda.shtml
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4. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Micro e pequenas empresas apostam em relacionamento digital para 
atrair e conquistar clientes 

 
 03 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Representando cerca de 90% das companhias nacionais, as micro e 
pequenas empresas são responsáveis por mais de um quarto do Produto 
Interno Bruto (PIB). No dia 5 de outubro, comemora-se o dia desse importante 
segmento da economia brasileira que aposta, cada vez mais, no 
relacionamento digital para conquistar e engajar seu público-alvo, além de se 
destacar da concorrência. 

“Relacionar-se com o cliente é uma prática essencial, 
independentemente do tamanho do negócio. Pequenas empresas que 
entendem a importância de enviar comunicações para seu público conseguem 
ampliar seu porte rapidamente”, ressalta Victor Popper, diretor-geral da All iN, 
unidade de relacionamento digital da Locaweb. “Para uma estratégia eficiente, 
não se deve enviar apenas produtos e serviços, mas também informação útil”, 
completa. 

Em 2016, de acordo com a Return Path, especialista em entregabilidade, 
a taxa de conversão das campanhas de e-mail marketing das PMEs foi de 8%.  
O uso da ferramenta visa atingir uma base de clientes opt-in (ou seja, aqueles 
que solicitaram receber essas mensagens), enviando comunicações como 
marketing (aniversário da loja, ofertas), relacionamento (aniversário do 
consumidor, cliente fidelidade) ou transacionais (pagamento aprovado, pedido 
enviado, etc.). 

Segundo dados de 2017 da Rock Content, empresa de marketing de 
conteúdo, aproximadamente 80% das organizações brasileiras utilizam algum 
tipo de solução para envio de e-mail marketing. “A melhor forma de fazer esses 
disparos é trabalhar de maneira automatizada, usando ferramentas robustas de 
marketing digital, que possibilitem que haja uma programação de acordo com a 
estratégia do empreendedor”, explica o executivo. 

Com o avanço da tecnologia, a maioria das pessoas já não faz distinção 
entre lojas físicas e virtuais e, antes de fechar uma compra, procura pela 
internet informações de produtos e serviços, comparam preços e conferem as 
avaliações de outros consumidores. “Por isso, ser lembrado pelos clientes é, 
sem dúvida, a melhor forma de criar um relacionamento no mundo digital”, 
finaliza Popper. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/micro-e-pequenas-empresas-
apostam-em-relacionamento-digital-para-atrair-e-conquistar-clientes/  
 

Voltar ao índice 

 

https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/micro-e-pequenas-empresas-apostam-em-relacionamento-digital-para-atrair-e-conquistar-clientes/
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/micro-e-pequenas-empresas-apostam-em-relacionamento-digital-para-atrair-e-conquistar-clientes/
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5. Serviços – Turismo 

Brasil quer apoio do Papa para reforçar turismo religioso 

 
04 de Outubro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo  
 

Ministro do Turismo, Marx Beltrão, trabalha para incluir novos destinos 
brasileiros nos roteiros comercializados pela maior agência de viagens do 
segmento no mundo 
 

Os destinos de turismo religioso podem ganhar um importante reforço. O 
ministro do Turismo, Marx Beltrão, pediu hoje para o Papa Francisco que a 
agência de turismo oficial do Vaticano, a Opera Romana Pellegrinaggi, maior 
do mundo nesse segmento, amplie a oferta de destinos brasileiros 
comercializados. Na manhã desta quinta-feira (5), o ministro vai ter uma 
reunião técnica com os principais executivos da agência. Na pauta, um dos 
principais itens é a inclusão de novos atrativos do Rio Grande do Sul na Rota 
das Missões Jesuíticas. Atualmente, apenas Foz do Iguaçu faz parte do roteiro 
comercializado pela Opera Romana. 

O Brasil hoje é o país que tem o maior número de católicos batizados no 
mundo, com 170 milhões de pessoas. Só o turismo religioso doméstico 
movimenta 20 milhões de viagens em mais de 300 destinos nacionais, girando 
cerca de R$ 15 bilhões. “O Ministério do Turismo está empenhado em fomentar 
o turismo religioso para impulsionar a economia. Apesar de termos um 
mercado interno aquecido nesse segmento, ainda há um amplo espaço para 
crescer em âmbito internacional”, comentou o ministro do Turismo. De acordo 
com dados oficiais, apenas 30 mil visitantes internacionais vêm ao Brasil 
motivados pelo turismo religioso. 

A viagem do ministro ao Vaticano faz parte de uma série de ações que o 
MTur tem adotado para reforçar esse segmento de uma forma geral e, mais 
especificamente, a Rota das Missões Jesuíticas, que une Brasil, Argentina, 
Uruguai, Bolívia e Paraguai. Só este ano, o ministro esteve duas vezes no Rio 
Grande do Sul para tratar da estruturação e promoção do roteiro integrado. Na 
última ocasião, em agosto, foi assinada uma carta de adesão do Brasil ao 
Programa Global de Crédito, do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), para a Integração Regional dos Países da Bacia do Prata. O valor total 
da iniciativa é de US$ 100 milhões para os cinco países. 

Na manhã desta quinta-feira, o ministro terá uma reunião com o 
Monsenhor Remo Chiavarini, diretor-gerente da Opera Romana Pellegrinaggi. 
Na ocasião, ele vai pedir a inclusão de Santo Ângelo e São Miguel das 
Missões, no Rio Grande do Sul, na Rota das Missões Jesuíticas comercializada 
pela maior operadora de viagens focada nesse segmento do mundo. 
Atualmente, o único roteiro que inclui algum destino brasileiro comercializado 
pela Opera Romana é o Caminho das Missões, que engloba Foz do Iguaçu. 
Além da ampliação dessa rota para incluir outras cidades do Rio Grande do 
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Sul, Marx Beltrão vai propor que a agência também trabalhe outros roteiros no 
país. 

“Temos uma série de destinos bem estruturados com condições de 
receber o público internacional, como Aparecida (SP), Juazeiro (CE) e a 
peregrinação do Caminho Religioso da Estrada Real (CRER), ligando Caeté a 
Aparecida, através de 38 cidades”, comentou o ministro Marx Beltrão. A 
audiência com os representantes da Opera Romana está marcada para 10h 
(horário de Roma, 5h no horário de Brasília). 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8218-brasil-quer-
apoio-do-papa-para-refor%C3%A7ar-turismo-religioso.html  
 

Voltar ao índice  
 

 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8218-brasil-quer-apoio-do-papa-para-refor%C3%A7ar-turismo-religioso.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8218-brasil-quer-apoio-do-papa-para-refor%C3%A7ar-turismo-religioso.html
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6. Emprego 

Emprego temporário: nova legislação garante mesmos direitos que de 
efetivados 

 
 04 de Outubro de 2016 

Fonte: Portal Brasil  
  
Expectativa do varejo é de efetivar um número maior de temporários que nos 
últimos dois anos. Pelo menos 27% dessa força de trabalho deve ser 
contratada 
 

Com a chegada das festas de fim de ano, cerca de 73 mil postos de 
trabalho temporário devem ser abertos, apenas no comércio. Esses 
trabalhadores, de acordo com as novas regras trabalhistas, têm os mesmos 
direitos dos funcionários fixos. A avaliação de especialistas e de comerciantes 
é de que este ano, com a melhora da economia e diante da modernização 
trabalhista, mais trabalhadores passem de temporários para efetivados. 

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), a projeção é de que 27% da mão de obra temporária 
contratada em 2017 seja efetivada após o Natal. Nos dois últimos dois anos, 
essa taxa era menor, estava em 15%. Neste fim de ano também surgiram os 
primeiros contratos intermitentes, que vão permitir que os trabalhadores 
tenham mais de um contrato, além de acordos mais longos com os patrões. 

“Pode ocorrer uma espécie de fidelização do trabalhador temporário”, 
explica o economista da CNC Fábio Bentes. “Como as datas comemorativas do 
varejo são bem definidas, poderá ser feito um contrato mais longo, para o Natal 
e para outras datas”, pondera o especialista. 

O trabalhador temporário tem, praticamente, os mesmos direitos do 
funcionário efetivo. Segundo a legislação trabalhista, ele tem salário 
equivalente ao da categoria, hora extra, jornada de oito horas, repouso 
semanal remunerado, adicional por trabalho noturno, seguro acidente de 
trabalho, férias e 13º salário proporcionais, além de Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e contribuição previdenciária. 

Cenário para 2018 
Fábio Bentes, da CNC, observa ainda que diante do cenário positivo 

para as vendas, observado nos últimos meses, a expectativa é de mais 
números bons para o comércio ao longo de 2018. Mantido esse quadro, 
explicou o economista, o varejo deve alongar os contratos temporários e 
efetivar um percentual maior dessa força de trabalho. 

“Como a inflação vai continuar baixa, os juros vão cair, o mercado de 
trabalho dá sinais de recuperação, não vejo ameaça a esse cenário melhor”, 
argumentou. “O varejista já percebe cenário melhor e tende a contratar. Esse 
quadro tende a durar alguns meses e garante uma melhora das vendas em 
2018”, ponderou. 

Prazo de contrato 
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O trabalho temporário, a partir deste ano, no entanto, tem uma mudança 
nas regras. Antes, a norma era que esse contrato tinha validade de três meses. 
Agora, ele pode ser de 180 dias. Passado esse prazo, se as condições que 
levaram à contratação temporária permanecerem, ele pode ser prorrogado por 
mais 90 dias. 

De acordo com pesquisa do Itaú Unibanco, essas mudanças na 
legislação vão gerar mais empregos e tornar o Brasil um País mais competitivo. 
Essas novas leis, mostrou a pesquisa da instituição, pode elevar o Brasil, no 
quesito eficiência do mercado de trabalho, da posição 117ª para a 86ª em um 
ranking de 138 países. 

Modernização trabalhista 
Essas regras também têm potencial para aumentar o PIB per capta 

brasileiro (PIB dividido pelo número de habitantes). A projeção é de que com o 
mercado de trabalho mais competitivo, esse indicador aumente 3,2% nos 
próximos quatro anos (0,8% por ano). Além disso, deve cair a taxa de 
desemprego estrutural em cerca de 1,4 ponto percentual, o que significa 
aproximadamente 1,5 milhão de empregos a mais. 

Além de procurar emprego diretamente no comércio, o trabalhador pode 
usar o aplicativo Sine Fácil. Desenvolvido pela Dataprev, o aplicativo leva ao 
cidadão os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine), a partir de 
dispositivos conectados à internet, como celulares e tablets. O aplicativo, que é 
gratuito, está disponível na versão para Android e em breve também para iOS. 
 
https://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/emprego-temporario-
nova-legislacao-garante-mesmos-direitos-que-de-efetivados 

 
Voltar ao índice  
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7. Empreendedorismo 

Por dois anos seguidos, Brasil fecha mais empresas do que abre, aponta 
IBGE 

 
04 de Outubro de 2017 

Fonte: G1  
 
Pesquisa mostra que, em 2015, 708,6 mil empresas foram abertas e 713,6 mil 
fechadas no país. A saída de empresas provocou recuou de 3,9% no pessoal 
ocupado e de 4,5% no pessoal assalariado. 

 
Pelo segundo ano consecutivo o Brasil registrou, em 2015, saldo 

negativo de empresas formais. Dados divulgados nesta quarta-feira (4) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, no ano, 
708,6 mil empresas novas entraram no mercado, enquanto 713,6 mil foram 
fechadas. 

O Brasil enfrentava em 2015 o auge da crise econômica. Naquele ano, o 
PIB (soma de todos os bens e serviços produzidos no país), caiu 3,8%, no pior 
resultado em 25 anos. Em 2016 foi registrada nova recessão, com queda de 
3,6%. 

De acordo com o IBGE, esta dinâmica negativa na demografia das 
empresas brasileiras provocou um recuo de 3,9% no número de pessoas 
ocupadas no mercado formal de trabalho e queda de 4,5% no pessoal ocupado 
assalariado. Em números absolutos, 1,6 milhão de pessoas perderam postos 
de trabalho por conta do fechamento de empresas. 

Os dados fazem parte da Pesquisa Demografia de Empresas, realizada 
pela primeira vez em 2008. Em 2014 foi a primeira vez que o IBGE registrou 
saldo negativo entre a abertura e o fechamento de empresas no país. Naquele 
ano, as saídas totalizaram 944 mil empresas, enquanto as entradas somaram 
726,3 mil. O instituto destacou, porém, que em 2015 foi a primeira vez que 
houve redução no pessoal assalariado desde que teve início a pesquisa. 

Apesar do movimento negativo, o IBGE destacou que a situação da 
dinâmica empresarial em 2015 foi mais favorável que a observada no ano 
anterior. 

“Na comparação com 2014, as entradas foram 2,4% inferiores e 
ocasionaram um acréscimo de pessoal ocupado assalariado 8,2% inferior. As 
saídas, por seu turno, apresentaram queda de 24,4%, ocasionando uma perda, 
no pessoal ocupado assalariado, de 6,4%”, destacou o IBGE. 

O levantamento feito pelo IBGE tem como base o Cadastro Central de 
Empresas (CEMPRE). Em 2015, a referida base de dados tinha 4,6 milhões de 
empresas ativas que ocupavam 40,2 milhões de pessoas. Do total de pessoas 
ocupadas, 33,6 milhões (83,6%) eram assalariadas e 6,6 milhões (16,4%) 
estavam na condição de sócio ou proprietário. 

Segundo o IBGE, o segmento de comércio e de reparação de veículos 
automotores e motocicletas foi o que mais registrou fechamento de empresas 
em 2015. Foram 311,5 mil estabelecimentos do ramo fechados, o que equivale 
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a quase 44% do total de empresas fechadas no ano. Já o setor de atividades 
imobiliárias foi o que apresentou a maior taca de entrada (22,3%). 

Os salários e outras remunerações pagos pelas empresas brasileiras em 
2015 totalizaram R$ 982,4 bilhões. Este montante equivale a uma média 
salarial mensal de R$ 2 168,91, ou 2,8 salários mínimos mensais médios. 
Segundo a pesquisa, não houve variação da média salarial em 2015 na 
comparação com o ano anterior. 

Sobrevivência no mercado 
Das 4,6 milhões de empresas ativas no Brasil em 2015, 3,8 milhões 

(84,4%) eram empresas sobreviventes, ou seja, que já tinham mais de um ano 
de existência. Das 708,6 mil empresas que entraram no mercado formal 
naquele ano, 68,5% (408,4 mil) haviam acabado de ser criadas, enquanto 
31,5% (223,3 mil) foram reativadas. 

Segundo o IBGE, as empresas sobreviventes respondiam por 95,8% do 
pessoal ocupado total, 97,7% do pessoal assalariado e 99,1% dos salários 
pagos no ano. 

As empresas que iniciaram suas atividades em 2015 respondiam por 
4,2% do pessoal ocupado total e por 2,3% do pessoal assalariado. 

Ainda segundo o estudo, apenas 37,8% das empresas ativas em 2015 
estavam há cinco anos no mercado. Conforme o levantamento, 733,6 mil 
empresas foram criadas em 2010. Destas, 551,2 mil (75,1%) sobreviveram um 
ano, 461,5 mil (62,9%), até dois anos; 395,4 mil (53,9%), três anos; 326,8 mil 
(44,6%), quatro anos e 277,2 mil (37,8%) sobreviveram até 2015. 

Segundo o IBGE, a idade média das empresas ativas em 2015 era de 
10,9 anos. Do total de empresas ativas, a taxa de sobrevivência foi de 84,4%; a 
taxa de entrada, 15,6%; e a taxa de saída, 15,7%. 

Dentre o pessoal ocupado em 2015, o IBGE destacou que 97,7% dos 
assalariados estavam nas empresas sobreviventes; 2,3%, nas empresas 
recém-criadas; e 1,5%, nas empresas que saíram do mercado. 

O IBGE ressaltou, também, que as empresas reduziram de tamanho em 
2015. Isso porque, segundo o instituto, dentre as empresas sobreviventes na 
passagem de 2014 para 2015, houve aumento de participação do grupo que 
não possuía pessoas ocupadas, além de decréscimo na fatia das demais três 
faixas de ocupação. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/por-dois-anos-seguidos-brasil-fecha-
mais-empresas-do-que-abre-aponta-ibge.ghtml 

 
Voltar ao índice 

https://g1.globo.com/economia/noticia/por-dois-anos-seguidos-brasil-fecha-mais-empresas-do-que-abre-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/por-dois-anos-seguidos-brasil-fecha-mais-empresas-do-que-abre-aponta-ibge.ghtml
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8. Curtas 

Cartão BNDES passa a financiar serviços de pós-produção audiovisual 

 
04 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Os serviços de pós-produção de conteúdo audiovisual poderão ser financiados 
com o cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A 
medida foi anunciada hoje (4) pelo banco e permitirá que empresas que têm o cartão 
possam usar o crédito pré-aprovado para a compra de serviços como gravação de 
voz, criação e produção de trilha sonora, pós-produção de áudio e criação de efeitos 
visuais. Os fornecedores desses serviços podem se credenciar no site do Cartão 
BNDES. 

De acordo com o BNDES, o crédito para serviços de dublagem, por exemplo, 
pode elevar a exportação de conteúdos brasileiros, principalmente do segmento de 
animação. 

No setor cultural, o Cartão BNDES já financia serviços de impressão e 
editoração de livros; aquisição de papel destinado à produção de livros; mobiliário e 
equipamentos audiovisuais. 

De janeiro a agosto deste ano, os desembolsos do Cartão BNDES somaram 
R$ 1,872 bilhão, com 137.230 operações aprovadas. Em 2016, foram realizadas 422 
mil operações, totalizando R$ 5,6 bilhões em financiamentos. Desde a sua criação, em 
2003, foram habilitados até o ano passado 719 mil cartões, com R$ 58 bilhões em 
crédito pré-aprovado. 
 
Custo da cesta básica cai em 20 capitais em setembro, segundo o Dieese 

 
04 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

A cesta básica ficou mais barata em setembro em 20 das 21 capitais brasileiras 
analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada hoje 
(4), as reduções mais expressivas no custo da cesta básica ocorreram na região 
Nordeste do país: Maceió (-5,22%), Fortaleza (-4,85%) e João Pessoa (-4,62%). A 
única alta ocorreu em Campo Grande (1,17%). 

A cesta básica mais cara é a encontrada em Porto Alegre, ao custo médio de 
R$ 436,68, seguida por São Paulo (R$ 421,02) e Florianópolis (R$ 419,17). Já as mais 
baratas são as de Salvador (R$ 318,52), Natal (R$ 323,90) e Recife (R$ 328,63). 

Considerando a determinação constitucional que estabelece que o salário 
mínimo deve suprir as necessidades de uma pessoa e de sua família com 
alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e 
previdência, o Dieese estimou que o salário mínimo, em setembro, deveria ser de R$ 
3.668,55, valor 3,92 vezes superior ao mínimo atual de R$ 937. 

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
02/10/2017 até 05/10/2017 – FUTURECOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – CONGRESSO ABES/FENASAN 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – TUBOTECH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – WIRE SOUTH AMERICA 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – MERCOPAR 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva 
Cidade: Caxias do Sul – RS 
  
03/10/2017 até 08/10/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE ESPIRITO 
SANTO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina 
Cidade: Serra – ES 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – FEMICC NORDESTE 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – MAQUINTEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – SIGNS NORDESTE 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
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04/10/2017 até 08/10/2017 – EXPOMUSIC 
Setor: Instrumentos Musicais 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/10/2017 até 08/10/2017 – FLIQ 
Setor: Multisetores 
Local: Cidade da Criança 
Cidade: Natal – RN 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
06/10/2017 até 08/10/2017 – EXPONUTRITION 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Marina da Glória 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 

 
06/10/2017 até 15/10/2017 – BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE 
PERNAMBUCO 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Empetur 
Cidade: Olinda - PE 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


