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1. Tributos 

Calendário PIS-Pasep 2017-2018: começa pagamento para nascidos em 
Outubro 

 
19 de Outubro de 2016 

Fonte: G1  
 

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários 
mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada 
durante, pelo menos, 30 dias em 2016. 
 

Começa a ser depositado nesta quinta-feira (19) o abono salarial PIS do 
calendário 2017-2018, ano-base 2016, para os trabalhadores da iniciativa 
privada nascidos em outubro. No caso do Pasep, que é pago para servidores 
públicos, o pagamento começa para quem tem final da inscrição 3. 

De acordo com o calendário, quem nasceu nos meses de julho a 
dezembro receberá o PIS ainda no ano de 2017. Já os nascidos entre janeiro e 
junho receberão no primeiro trimestre de 2018. Em qualquer situação, o 
recurso ficará à disposição do trabalhador até 29 de junho de 2018, prazo final 
para o recebimento. 

Para o exercício 2017/2018 serão destinados R$ 16,9 bilhões para 
pagamento do abono salarial a 24,3 milhões de trabalhadores. Até o final de 
agosto, 3,6 milhões de trabalhadores tinham sacado o benefício, o que 
corresponde a 14,85% do total, segundo o Ministério do Trabalho. 

O valor do abono varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo em 
que a pessoa trabalhou formalmente em 2016. Trabalhadores da iniciativa 
privada retiram o dinheiro na Caixa Econômica Federal, e os servidores 
públicos, no Banco do Brasil. É preciso apresentar um documento de 
identificação e o número do PIS/Pasep. 

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários 
mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada 
durante, pelo menos, 30 dias em 2016. É preciso ainda estar inscrito no 
PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo 
empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2016. 

No caso do PIS, para quem é correntista da Caixa, o pagamento é feito 
2 dias antes do restante dos outros trabalhadores. 

Novas regras 
Desde o ano passado, o valor do abono é associado ao número de 

meses trabalhados no exercício anterior. Portanto, quem trabalhou um mês no 
ano-base 2016 receberá 1/12 do salário mínimo. Quem trabalhou 2 meses 
receberá 2/12 e assim por diante. Só receberá o valor total quem trabalhou o 
ano-base 2016 completo. 

Por exemplo, se o período trabalhado foi de 12 meses, vai receber o 
valor integral do benefício, que é de um salário mínimo (R$ 937). Se trabalhou 
por apenas um mês, vai receber o equivalente a 1/12 do salário (R$ 78), e 
assim sucessivamente. 
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Rendimentos do PIS 
De acordo com a Caixa, quando o saque do PIS não é efetuado, o valor 

é incorporado ao saldo de quotas. Ao final do exercício financeiro (29 de junho 
de 2018), após a atualização do saldo, os rendimentos são disponibilizados 
para saque no novo calendário. Os rendimentos variam conforme o saldo 
existente na conta do PIS vinculada ao trabalhador. 

Quem tem direito e como sacar 
Para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão do 

Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento 
da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão do Cidadão, pode 
receber o valor em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de 
documento de identificação. Informações sobre o PIS também podem ser 
obtidas pelo telefone 0800-726 02 07 da Caixa. O trabalhador pode fazer uma 
consulta ainda no site www.caixa.gov.br/PIS, em Consultar Pagamento. Para 
isso, é preciso ter o número do NIS (PIS/Pasep) em mãos. 

Os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam verificar se 
houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, precisam procurar 
uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. 
Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 
01, do Banco do Brasil. 

Reabertura do calendário 2016/2017 
Os trabalhadores que não sacaram até o dia 30 de junho o abono 

salarial referente ao calendário 2016/2017, ano-base 2015, também terão nova 
oportunidade para sacar o benefício. O valor estará disponível para saque até 
28 de dezembro. 

O Ministério do Trabalho disponibiliza uma ferramenta de consulta, para 
o trabalhador saber se tem direito ao abono salarial ano base 2015, pelo link 
http://verificasd.mtb.gov.br/abono/. Informações também podem ser obtidas 
pelo telefone 158 da Central de Atendimento Alô Trabalho do ministério. 

Idosos 
Também nesta quinta, começa o pagamento dos recursos do PIS/Pasep 

para os cotistas com idade a partir de 70 anos. 
O total de beneficiados é de 4,42 milhões neste primeiro lote - 3,6 

milhões são cotistas do PIS e 820 mil são do Pasep. O valor total a ser pago 
para o grupo de idosos nessa faixa etária é de R$ 9,47 bilhões - R$ 6,71 
bilhões do PIS e R$ 2,76 bilhões do Pasep. 
 
https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/calendario-pis-pasep-2017-
2018-comeca-pagamento-para-nascidos-em-outubro.ghtml 
 

Voltar ao índice  

https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/calendario-pis-pasep-2017-2018-comeca-pagamento-para-nascidos-em-outubro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/calendario-pis-pasep-2017-2018-comeca-pagamento-para-nascidos-em-outubro.ghtml
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2. Comércio 

Códigos promocionais são vendidos em fóruns clandestinos, alerta estudo 

 
18 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

O mercado clandestino dos cupons de desconto parece ser um novo campo de 
exploração para os cibercriminosos. Segundo a Trend Microempresa especializada na 
defesa de ameaças digitais e segurança na era da nuvem – os esquemas da fraude de 
cupons são abundantes e próspero para os hackers. 

O que a fraude de cupons significa para as empresas? 
Em 2012, grandes fabricantes foram vítimas de cupons falsificados. Como por 

exemplo, uma empresa de bens de consumo com perdas de cerca de US$ 1,28 
milhão. Outro esquema de fraude com cupons roubou pelo menos US$ 250 milhões 
das empresas. 

Casos com fraude de cupons no mercado clandestino comprometem todo o 
processo da empresa, prejudicando componentes das operações comerciais, o que, 
por sua vez, afeta significativamente os resultados de um negócio. 

Processo Comercial Comprometido 
Os esquemas de fraudes com cupons são diversos. Há, no entanto, pontos que 

os interconectam – especialmente quando se trata de processos comerciais. 
As transações com cupons geralmente envolvem a troca de dados entre o 

consumidor, o revendedor/provedor do cupom e uma varejista / fornecedor do cupom 
que classifica e audita os cupons. Os intermediários geralmente também fazem parte 
da equação – um distribuidor de cupom online, por exemplo, ou um provedor de 
serviços de mídia que promove cupons em nome do varejista. 

Na verdade, existem muitos canais pelos quais os dados passam – e basta 
uma camada vulnerável para afetar toda a cadeia supply chain de uma companhia. 

O mercado clandestino tem produtos e serviços especificamente criados para 
fazer isso: cupons promocionais que roubam ou decifram seus algoritmos e exploram 
vulnerabilidades na verificação de código. Um exemplo: a exploração da chamada 
“race condition” – (na qual o software depende da sequência/tempo de processos). Um 
hacker conseguiu o feito no aplicativo web que processa os cartões-presente da 
Starbucks. O resultado? Café ilimitado. 

Os códigos de cupons/voucher específicos para um mercado ou região 
também foram explorados. Em um dos fóruns monitorados pela Trend Micro, um 
fornecedor vendeu códigos promocionais supostamente de uma empresa de 
telecomunicações que deu aos seus funcionários descontos em tarifas móveis de voz, 
SMS e internet. 

Outro ataque envolveu o uso abusivo de tarifas corporativas que os hotéis dão 
aos funcionários de seus clientes em códigos digitados durante o processo de 
verificação da reserva. 

Essa é apenas a ponta do iceberg. Muitos dos produtos e serviços vistos pela 
Trend Micro no mercado clandestino envolvem a automação de fraude – 
dimensionável o suficiente para gerar vários cupons/códigos promocionais falsos ou 
mal utilizados. 

Também vale a pena notar que os preços vistos pela Trend Micro nos 
mercados clandestinos são frequentemente 3 a 10 vezes mais baratos do que os seus 
homólogos legítimos/originais. 
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Abaixo a lista de alguns dos esquemas notáveis à venda no mercado 
clandestino: 

Códigos de força-bruta e exploração de vulnerabilidades: Softwares para 
verificar e forçar códigos de cupom são vendidos no mercado clandestino. Há também 
manuais em vídeo (carregados para canais de redes sociais), incluindo como decifrar 
os códigos de promoção de um determinado serviço de carona. 

Os cupons têm códigos secretos que são “aleatoriamente” calculados pela 
empresa/varejista. Se um criminoso puder descobrir como pré-calcular ou forçar esses 
códigos, o fornecedor perderá o controle desses cupons. Em teoria, um código 
aleatório devidamente gerado dificilmente pode ser predeterminado. 

Na prática, no entanto, é diferente. Vulnerabilidades no aplicativo web que 
geram ou verificam os códigos, por exemplo, podem ser um aliado para os hackers. 

Cupons como um serviço: Cupons – falsificados ou não – são mais 
monetizados se forem vendidos para outros fraudadores. Há também geradores de 
cupom, que utilizam calculadoras de dígitos de verificação online, permitindo que os 
criminosos criem códigos de cupom supostamente válidos. Um dos destaques é um 
gerador de cupom para um fornecedor que usa programas crowdsourcing para 
promover seu conteúdo em mídias sociais. 

Explorando “novos clientes”: A Trend Micro encontrou também “novas contas” 
vendidas no mercado clandestino, que podem ser vendidas no atacado. Essas contas 
aproveitam as vantagens ou outras ofertas gratuitas oferecidas pelos revendedores 
após o registro da conta. Um fórum fornece instruções sobre como usar de forma 
incorreta uma conta da Google Cloud Platform recém-registrada e fazer parte de um 
grupo de mineração criptográfica. 

Trabalhando como afiliado: Os cupons servem como uma moeda alternativa 
para outros fraudadores e são revendidos para anonimizar o serviço em si. Alguns 
vendem os bens físicos resgatados por cupons e outros recorrem a esquemas de 
pirâmide e marketing de afiliados, no qual os criminosos usam engenharia social para 
atrair e incentivar possíveis fraudadores. 

Lições Aprendidas e boas práticas 
Os cupons ajudam as empresas a trazer mais negócios, mantendo a 

visibilidade de seus produtos e serviços. Apesar das vantagens, as empresas devem 
ser mais cuidadosas – especialmente com relação àqueles que não jogam de acordo 
com as regras para ganhar brindes e descontos. 

A Trend Micro compartilha abaixo o que as empresas podem fazer como 
medidas de proteção contra esses casos: 

Implementar medidas protetivas; limitar a reutilização, distribuição e prazo dos 
códigos de cupom; técnicas antifalsificação (usar códigos de dados mais complexos 
como marca d’água, microimpressão e verificação de códigos que ajudem a impedir 
que os criminosos dupliquem os códigos); definir códigos que expirem após o uso no 
ponto de venda; trabalhar de forma proativa com os distribuidores, partes interessadas 
e autoridades policiais responsáveis na revisão; ajuste e aplicação de políticas mais 
fortes de resistência à fraude/gerenciamento de riscos em programas de cupom. 

 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/codigos-
promocionais-sao-vendidos-em-foruns-clandestinos-alerta-estudo/  
 

Voltar ao índice 

 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/codigos-promocionais-sao-vendidos-em-foruns-clandestinos-alerta-estudo/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/codigos-promocionais-sao-vendidos-em-foruns-clandestinos-alerta-estudo/
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3. Serviços – Turismo 

Câmara Temática do PNT volta a se reunir em Brasília 

 
17 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Representantes do MTur e gestores privados do turismo discutiram nesta terça-feira 
(17) o enfrentamento dos obstáculos ao crescimento do setor 
 

Gestores públicos e privados participaram, em Brasília, da segunda reunião da 
Câmara Temática do Plano Nacional de Turismo (PNT), reativada no mês de agosto 
pelo Ministério do Turismo. Composto por várias entidades da área, o grupo tem como 
objetivo debater formas de superar os principais gargalos ao desenvolvimento do 
setor, que vão compor diretrizes do PNT 2018-2022. 

Na pauta foram discutidos assuntos como o reforço da imagem do Brasil no 
exterior, incentivos a investimentos, conectividade digital, definição de novos produtos 
a partir de vocações naturais, culturais e gastronômicas do país e a consolidação do 
turismo como política de Estado, além da qualificação profissional de trabalhadores e 
administradores do ramo. Presente ao encontro, o secretário-executivo do MTur, 
Alberto Alves, defendeu união de esforços por mais conquistas no segmento. “Como 
tem afirmado o ministro Marx Beltrão, somente com a participação das principais 
lideranças do setor vamos ter um PNT voltado ao efetivo cumprimento de metas. 
Ninguém melhor que o mercado para nos ajudar a identificar dificuldades”, enalteceu. 

As conclusões serão expostas na próxima reunião do Conselho Nacional de 
Turismo, em dezembro. O presidente do Conselho Empresarial de Turismo e 
Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), Alexandre Sampaio, prevê avanços com as discussões. “Esse exercício 
proposto pelo MTur é riquíssimo, porque estamos vendo maneiras disruptivas de fazer 
negócios e, por isso, o turismo tem que ser pensado de maneira totalmente 
inovadora”, sustenta.  

O evento contou com uma apresentação do moderador Benício Filho, que 
abordou a importância da reformulação digital no sentido de contemplar demandas do 
viajante. Segundo Ítalo Mendes, assessor técnico do MTur, o objetivo dos debates é 
permitir um posicionamento mais estratégico. “Precisamos enfrentar as dificuldades do 
turismo em transformação de hoje e apontar o que é importante fazer para aproveitar 
oportunidades, posicionando o turismo brasileiro num novo patamar, com uma visão 
de futuro diferente”, explica.  

A Câmara Temática do PNT, liderada pela Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação (FBHA), é um dos três grupos do tipo criados pelo 
Conselho Nacional de Turismo para a discussão de políticas públicas na área. Há 
também os colegiados de Qualificação Profissional, coordenado pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac), e de Turismo Responsável, a cargo da CNC. O 
grupo voltará a se encontrar nos dias 14 e 21 de novembro, respectivamente em São 
Paulo e Brasília. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8243-
c%C3%A2mara-tem%C3%A1tica-do-pnt-volta-a-se-reunir-em-
bras%C3%ADlia.html  

 
Voltar ao índice

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8243-c%C3%A2mara-tem%C3%A1tica-do-pnt-volta-a-se-reunir-em-bras%C3%ADlia.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8243-c%C3%A2mara-tem%C3%A1tica-do-pnt-volta-a-se-reunir-em-bras%C3%ADlia.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8243-c%C3%A2mara-tem%C3%A1tica-do-pnt-volta-a-se-reunir-em-bras%C3%ADlia.html
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4. Capacitação e qualificação 

Mais de 26 mil pessoas buscam qualificação profissional no setor turístico 

 
18 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 
Inscritos no Brasil Braços Abertos terão até 15 de janeiro para concluir o curso. Os 
concluintes participarão, ainda, de um sorteio e poderão ganhar viagens para um 
destino nacional 
 

As inscrições para o curso de atendimento ao turista pelo canal de educação 
online e gratuito do Ministério do Turismo, Brasil Braços Abertos (BBA), terminaram 
nesta segunda-feira (16). A marca de 26.856 mil inscritos comprova o interesse do 
brasileiro em se qualificar no turismo, incrementar a carreira e buscar melhores 
colocações no mercado de trabalho. 

Agora, os alunos terão até o dia 15 de janeiro de 2018 para concluir os estudos 
dos módulos de ensino e receber o certificado, validado como curso de extensão pelo 
MTur, em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). A oportunidade 
representa um diferencial no currículo do profissional. 

O Brasil Braços Abertos oferece flexibilidade para quem deseja aprimorar seus 
conhecimentos, pois cabe ao aluno decidir o melhor horário e local para estudar. Nele, 
é possível aprender de forma dinâmica (com videoaulas e jogos) temas como 
atendimento ao turista, sustentabilidade, planejamento financeiro, marketing, inglês, e 
prevenção de riscos. O curso pode ser acessado por qualquer dispositivo que tenha 
acesso a internet, como celulares, tablets e computadores. 

“O curso online disponibilizado pelo Ministério do Turismo possibilita a melhoria 
do atendimento no turismo nacional, bem como o aperfeiçoamento das carreiras de 
profissionais que diariamente prestam o serviço ao turista. É importante que os 
inscritos aproveitem essa oportunidade”, ressaltou o Ministro do Turismo, Marx 
Beltrão. 

A iniciativa faz parte da política de qualificação profissional do MTur prevista no 
Brasil + Turismo, pacote de ações que fortalecem a atividade no país. “O BBA é uma 
das formas que o MTur tem para qualificar os profissionais. Nessa etapa final, a dica é 
não deixar para terminar o curso em cima da hora e aproveitar para aprender os 
conteúdos com calma”, explicou a Secretária Nacional de Qualificação e Promoção do 
Turismo, Teté Bezerra. 

Para estimular a conclusão do curso, o Ministério do Turismo promoverá um 
sorteio com todos os concluintes. Os selecionados ganharão uma viagem, com 
acompanhante, para um destino turístico brasileiro que será divulgado em breve. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8246-mais-de-26-
mil-pessoas-buscam-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional-no-setor-
tur%C3%ADstico1.html  

 
Voltar ao índice 

  

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8246-mais-de-26-mil-pessoas-buscam-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional-no-setor-tur%C3%ADstico1.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8246-mais-de-26-mil-pessoas-buscam-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional-no-setor-tur%C3%ADstico1.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8246-mais-de-26-mil-pessoas-buscam-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional-no-setor-tur%C3%ADstico1.html
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5. Emprego 

IBGE: número de trabalhadores em empresas de grande porte cai 29% em um 
ano 

 
 18 de Outubro de 2016 

Fonte: Agência Brasil 
 

O número de trabalhadores ocupados em empreendimentos de grande porte 
(com 50 trabalhadores ou mais) caiu 29% em relação a 2015. A informação é do 
primeiro módulo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad 
Contínua 2012-2016) - Características Adicionais do Mercado de Trabalho, divulgado 
hoje (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A publicação indica ainda que 26% da população ocupada (empregadores, 
trabalhadores por conta própria e empregados, desconsiderando o setor público e os 
trabalhadores domésticos) trabalhava em empreendimentos de grande porte em 2016. 
Em 2012, eram no total 72,4 milhões pessoas ocupadas, número que saltou para 75 
milhões em 2015, vindo posteriormente a cair para os 73,7 milhões do ano passado – 
o último ano da pesquisa. 

Na publicação deste mês, a Pnad Contínua apresenta dados estruturais do 
mercado de trabalho, referentes ao intervalo entre os anos de 2012 a 2016, e não 
apenas os conjunturais, divulgados mensalmente. A pesquisadora do IBGE Adriana 
Beringuy disse que o objetivo desse primeiro módulo da pesquisa é exatamente o de 
“investigar algumas características que têm o perfil mais estrutural e menos 
conjuntural do mercado de trabalho no país, como os indicadores associados à filiação 
a sindicato, turno de trabalho, cooperativas de trabalho ou produção, registro no CNPJ 
e o tamanho do empreendimento”. 

O percentual daqueles que trabalhavam em empreendimentos de pequeno 
porte (com até 5 pessoas) subiu de 48,1% para 50,1% entre 2015 e 2016. “Nesse 
período em que nós observamos, por exemplo, queda na ocupação da indústria – até 
mesmo as de grande porte tiveram dispensas de trabalhadores –, os 
empreendimentos de menor porte estavam sendo formados absorvendo pessoas 
ocupadas”, ressaltou Adriana. 

Dados por região 
O percentual de pessoas ocupadas (exceto empregados no setor público e 

trabalhadores domésticos) em empresas de pequeno porte foi maior nas Regiões 
Norte e Nordeste que nas demais regiões em todos os anos da pesquisa. Em 2016, 
foram 68% no Norte, 61,7% no Nordeste, 51% no Centro-Oeste, 47,1% no Sul e 
42,1% no Sudeste. No período 2012-2016, o percentual aumentou Grandes Regiões, 
sobretudo no Norte (11,8%) e no Centro-Oeste (10,9%). 

Em relação ao percentual de ocupados (excluídos empregados no setor público 
e trabalhadores domésticos) em empreendimentos com 50 ou mais pessoas, o 
Sudeste foi a região com maior percentual (31,8%) e o Norte, com o menor, 14,7%. 
Houve redução de percentual ocupado neste modelo de empresa em todas as regiões, 
principalmente na Norte (queda de 29,3%). 

Formalização via CNPJ 
A Pnad Contínua 2012-2016 constatou também o aumento da formalização do 

emprego via Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), tanto entre os ocupados 
por conta própria quanto entre os empregadores. Segundo os dados de 2016, 18,9% 
dos trabalhadores por conta própria e 82% dos empregadores estavam em 
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empreendimentos registrados no CNPJ. Em 2012, os percentuais eram de 14,9% e 
75,6%, respectivamente. 

A pesquisa aponta também que a formalização profissional é maior entre as 
mulheres. Em 2016, o percentual de mulheres que trabalhavam por conta própria em 
empreendimentos com CNPJ era de 20,3%, ante 18,2% dos homens. Já as 
empregadoras formalizadas eram 86,1% no mesmo ano, enquanto os homens 
empregadores formalizados chegavam a 80,2%. Em 2016, 30% das mulheres 
ocupadas como empregadoras ou trabalhadoras por conta própria tinham registro no 
CNPJ, enquanto esse percentual para os homens era de 28,4%. 

Em 2016, o aumento do registro no CNPJ ocorreu em todas as Grandes 
Regiões, contudo em menor intensidade no Norte (3,3% apenas). A Região Nordeste 
foi a que apresentou o maior aumento no percentual de registrados no CNPJ entre 
2012 e 2016, 33,1%, seguida pela Sudeste, com aumento de 21,1%. 

Adriana Beringuy destacou a formalização dos trabalhadores via registro no 
CNPJ. “Muitos podem ser até na função de microempreendedores através do MEI 
[microempreendedor individual, legislação que dá cidadania empresarial: CNPJ, 
direitos e benefícios], facilitando o acesso desses trabalhadores conta própria à sua 
formalização – um prestador de serviço com direito a emitir sua nota fiscal, ter sua 
própria contabilidade”, explicou. 

Sindicatos e cooperativas 
A Pnad indica ainda que 12,1% das pessoas ocupadas ou que estiveram 

ocupadas estavam associadas a algum sindicato em 2016. Eram 16,9 milhões de 
sindicalizados frente a um total de 139,1 milhões.  Segundo o IBGE, é o menor 
percentual da série que iniciou em 2012 com 13,6% de sindicalizados. 

O percentual de sindicalizados era maior entre homens do que entre mulheres: 
em 2016, foram respectivamente 13,1% de homens ante 11,2% de mulheres 
sindicalizadas. Houve uma queda maior na sindicalização entre homens do que entre 
mulheres: em 2012, os percentuais eram respectivamente 15,3% e 11,9%. “Entre 2012 
e 2016 foi registrado movimento de redução da sindicalização em todas as Grandes 
Regiões do país”, afirma o IBGE. 

Cooperativas 
Apesar do aumento de 11,3% no total de pessoas ocupadas como 

empregadores ou trabalhadores por conta própria no período analisado, houve 
redução no percentual de associados a cooperativas, de 6,4% em 2012 para 5,9% em 
2016. 

A associação a cooperativas de trabalho ou produção era maior entre homens 
do que entre mulheres. Contudo, essa diferença entre sexos se reduziu de 2,7 pontos 
percentuais (pp) em 2012 para 1,7 pp em 2016. No ano passado, enquanto 6,4% dos 
homens ocupados como empregadores ou trabalhadores por conta própria estavam 
em cooperativas, a proporção entre mulheres era de 4,7%. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/numero-de-
trabalhadores-em-empreendimentos-de-grande-porte-cai-29-em-um-ano 
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6. Logística  

Ministério da Fazenda autoriza alta de 6,12% nas tarifas de serviço dos 
Correios 

 
18 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico  
 
O reajuste acontece em duas parcelas: a primeira, de 6,121% será realizada 
por prazo indeterminado e a segunda, de 4,096%, irá vigorar por 64 meses 
 

O Ministério da Fazenda autorizou pela segunda vez este ano, o 
aumento das tarifas que são cobradas pelos Correios. Na edição desta quarta-
feira (18) do Diário Oficial da União, o governo autorizou o reajuste “sob forma 
de recomposição” das tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e 
internacionais. 

O reajuste nas tarifas de serviços dos Correios acontece em duas 
parcelas, onde a primeira de 6,121% será realizada por prazo indeterminado, 
enquanto a segunda, de 4,096% vigorará por 64 meses. Entretanto, como 
exposto no Diário Oficial da União, a revisão das tarifas depende da publicação 
de aprovação do Ministério das Comunicações. Com a alta, a carta comercial 
de até 20 gramas custará R$ 1,83. Anteriormente o valor era de R$ 1,23. 

No mês de abril, o Ministério da Fazenda havia autorizado um aumento 
de 7,485% nas tarifas dos serviços postais e telegráficos prestados pela 
empresa, que no período explanou que os serviços da estatal são reajustados 
todos os anos. Esses reajustes são realizados com base na recomposição dos 
custos, como o acréscimo no preço dos combustíveis, contratos de aluguel, 
transportes, vigilância, limpeza e os salários dos funcionários. 

Além disso, as tarifas são atualizadas com base no Índice de Serviços 
Postais, indicador elaborado a partir de uma cesta de índices, como o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - Amplo (IPCA) e o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). 

Ajustes anteriores 
O último reajuste foi anunciado em abril, quando a estatal elevou os 

preços das tarifas em 7,49%, informando que a mudança serviu para 
compensar o represamento das tarifas em anos anteriores, uma vez que houve 
repasse integral da inflação. Assim, o Primeiro porte da carta não comercial 
passou de R$1,15 para R$ 1,23 e o telegrama nacional redigido pela internet 
foi de R$ 7,07 para R$ 7,60 por página. 

Um outro reajuste ocorreu em junho do ano passado, período o qual as 
tarifas subiram 10,64%. Com o ajuste anunciado, o Ministério da Fazenda 
visava arrecadar R$ 60 milhões a mais por mês, com primeiro porte da carta 
não comercial sendo alterado de R$ 1,05 para R$ 1,15 e o telegrama nacional 
de R$ 6,39 para R$ 7,07 por página. 

Vale ressaltar que a empresa enfrenta uma crise financeira grave, 
acumulando rombos totalizados em R$ 4 bilhões, nos últimos dois anos. 

Greve 
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No dia 20 de setembro deste ano, os Correios ingressaram uma greve. 
O fechamento de agências por todo o País, o corte no número de funcionários 
e as mudanças no plano de saúde foram algumas das motivações para a 
adesão da paralização. Em 6 de outubro, após etapas de negociações, os 
trabalhadores aceitaram um acordo proposto pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), que prevê reajuste de 2,07%, retroativo ao mês de agosto, 
compensação de oito dias e descontos dos dias que se ausentaram. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-10-18/reajuste-correios.html 
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7. Curtas 

Deflação desacelera no e-commerce em setembro  

 
 18 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Após oito meses, os preços do e-commerce brasileiro apresentaram ligeira 
queda na deflação registrada desde fevereiro de 2017. Apesar disso, o Índice FIPE 
Buscapé apontou recuo de 4,64% nos preços praticados pelas lojas virtuais em 
setembro, na comparação com o mesmo período de 2016. Com relação ao mês de 
agosto, os preços tiveram ligeira queda, de 0,04%. 

Pela ordem, os dez grupos monitorados pelo índice FIPE Buscapé que 
apresentaram as maiores reduções, foram: telefonia (-16,48%), fotografia (-7,78%), 
moda e acessórios, (-5,44%), eletrônicos (-2,50%), informática (-2,50%) e esporte e 
lazer (-0,98%). Na outra ponta, registraram elevação nos preços as seguintes 
categorias: brinquedos e games (5,73%), eletrodomésticos (1,64%), cosméticos e 
perfumaria (1,63%) e casa e decoração (0,68%). “A deflação no e-commerce 
desacelerou em setembro, mas é importante ressaltar que os preços estão registrando 
quedas há dez meses consecutivos, e vislumbramos a manutenção dessa tendência 
para os próximos meses, se não houver nenhuma surpresa negativa no cenário 
político e econômico”, afirma Sandoval Martins, CEO do Buscapé. 

A inflação dos preços gerais, medida pelo IPCA, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) foi de 2,46% nos últimos 12 meses terminados em 
setembro, a menor taxa desde fevereiro de 1999, o que mostra que os preços do 
comércio eletrônico tiveram variação de -4,6% em relação aos preços gerais da 
economia. 

Varejo deve crescer 1,4% em 2017 

 
18 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

 O volume de vendas do comércio varejista brasileiro deve crescer 1,4% este 
ano em relação a 2016, segundo projeção da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP). Em julho, a estimativa da entidade era de que o setor fecharia o ano com leve 
recuo de 0,4%. Para a associação, a melhora de cenário se deve a uma queda da 
inflação nos últimos meses, maior do que se esperava. Os dados se referem ao varejo 
restrito, que não considera automóveis e material de construção. 

“Fechar o ano no campo positivo é uma boa notícia. E a mola dessa 
recuperação é a queda dos juros e da inflação. A retomada é lenta e não compensará 
o que foi perdido no ano passado, mas é consistente”, diz Alencar Burti, presidente da 
ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). 
Em 2016, o varejo restrito nacional registrou retração de 6,2% sobre o ano anterior, de 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O gráfico da associação aponta que o setor deve zerar a queda em outubro de 
2017 e registrar avanço de 2,3% em março de 2018 na variação de 12 meses. A 
projeção foi elaborada pelo Instituto de Economia/ACSP com base em dados do IBGE 
e do Índice Nacional de Confiança/ACSP. 

 
Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
11/10/2017 até 22/10/2017 – FENILACT 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí – RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – EXPOIJUÍ/FENADI 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
17/10/2017 até 19/10/2017 – SUPERMINAS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
18/10/2017 até 20/10/2017 – CONBRASS 
Setor: Saúde 
Local: Hotel WZ Jardins 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOCIGRAFIEMG 
Setor: Multisetores 
Local: Salão Multiuso do Parque Fernando Costa 
Cidade: Uberaba - MG 
 
19/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOTOUR 
Setor: Turismo 
Local: Hotel Villa Oeste 
Cidade: Mossoró - RN 
 
20/10/2017 até 21/10/2017 – FESTIVAL JPA 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções de JPA 
Cidade: João Pessoa - PB 
 
24/10/2017 até 26/10/2017 – FENALAW 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/10/2017 até 28/10/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
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26/10/2017 até 28/10/2017 – CONGRESSO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS 
EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/10/2017 até 29/10/2017 – FEIRA DAS ESMERALDAS 
Setor: Mineração 
Local: Club do Ian 
Cidade: Campos Verdes - GO 
 
28/10/2017 até 28/10/2017 – FESTIVAL DO CAFÉ 
Setor: Agronegócio 
Local: Espaço Cultural da Urca 
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/11/2017 até 04/11/2017 – SLOW BREW BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Pavilhão Bienal - Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – SUL BELEZA 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – BEAUTY NORDESTE 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador – BA 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


