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1. Tributos 

Arrecadação federal sobe 8,66% em setembro com ajuda de Refis e 
combustíveis 

 
19 de Outubro de 2016 

Fonte: Agência Brasil 
 

Impulsionada pela renegociação de dívidas com a União e os aumentos de 
tributos sobre os combustíveis, a arrecadação federal subiu em setembro. Segundo 
números divulgados há pouco pela Receita Federal, a União arrecadou R$ 105,595 
bilhões, alta de 8,66% em relação ao mesmo mês do ano passado, descontada a 
inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse é o 
melhor resultado para o mês desde 2015 em valores corrigidos pelo índice. 

Nos nove primeiros meses do ano, a arrecadação federal totalizou R$ 968,334 
bilhões, alta de 2,44% na comparação com o mesmo período do ano passado. O 
montante também é o maior desde 2015 em valores corrigidos pela inflação oficial. Se 
forem consideradas apenas as receitas administradas pelo Fisco (como impostos e 
contribuições), a arrecadação acumula alta de 1,62% em 2017. A arrecadação total 
inclui receitas não administradas pela Receita, como royalties do petróleo. 

O principal fator que elevou a arrecadação federal em setembro foi o Programa 
Especial de Regularização Tributária (Pert), que renegociou dívidas de contribuintes 
com a União. Apenas em setembro, o programa arrecadou R$ 3,401 bilhões. No 
acumulado do ano, o parcelamento rendeu R$ 10,957 bilhões ao governo. Previsto 
para acabar no fim de setembro, o prazo de adesão ao Pert, também chamado de 
Novo Refis, foi prorrogado até 31 de outubro. 

Tributos sobre combustíveis 
Além do novo Refis, a elevação das alíquotas do Programa de Integração 

Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
sobre os combustíveis contribuiu para reforçar os cofres federais em setembro. No 
mês passado, a arrecadação dos dois tributos subiu 10,54% acima da inflação em 
relação ao mesmo mês do ano passado, descontada a inflação. A alta também reflete 
o crescimento de 7,66% no volume de vendas em setembro. Por incidirem sobre o 
faturamento das empresas, os dois tributos estão ligados ao comportamento do 
consumo. 

Após o Fisco intensificar as fiscalizações em relação ao pagamento de tributos 
por entidades financeiras, a arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) voltou a subir pelo segundo mês 
seguido. A receita dos dois tributos aumentou 3,1% acima da inflação no mês 
passado, em relação a setembro de 2016. 

O início de recuperação da economia também melhorou a receita de outros 
tributos. O aumento do emprego formal nos últimos meses fez a arrecadação da 
Previdência Social subir 5,87% em setembro, na comparação com o mesmo mês do 
ano passado, descontado o IPCA. O crescimento da produção industrial, 
principalmente de veículos, fez a arrecadação de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) aumentar 14,43% na mesma comparação. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/arrecadacao-federal-
sobe-866-em-setembro-com-ajuda-de-refis-e-combustiveis 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Consumo consciente crescerá depois da crise 

 
20 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Sem o desemprego e a queda da renda pressionando o bolso, a tendência é 
que questões ligadas a responsabilidade social ganhem importância na hora do 
brasileiro escolher qual marca comprar 
 

Questões como saudabilidade e posicionamento da marca foram 
deixadas, na crise, em segundo plano na decisão de compra do brasileiro, que 
pautou suas escolhas principalmente pelo preço. Com a retomada da 
economia, no entanto, os critérios devem voltar a influenciar o consumo de 
uma forma mais consistente.       

A avaliação é do CEO do Instituto Ipsos no Brasil - uma das maiores 
empresas globais de pesquisa de mercado -, Marcos Calliari. "Com a melhora 
da economia, a questão do preço perde um pouco de importância e é muito 
provável que vejamos a retomada de outros critérios - que na crise foram 
relegados ao segundo plano", disse ao DCI, durante evento da companhia 
realizado ontem.  

O executivo citou como exemplo a questão da saudabilidade, da 
conveniência e da identidade da marca com causas que o consumidor acredita. 
"O brasileiro vai passar não apenas a olhar a marca mais barata, mas também 
aquela que mais se aproxima de suas crenças, em aspectos como a 
saudabilidade, preocupação com a diversidade e responsabilidade social. Além 
de questões como a conveniência e praticidade", diz. 

Atualmente, mesmo ainda no fim da recessão, uma parcela dos 
brasileiros já tem levado em conta o posicionamento da marca na hora de 
escolher qual produto comprar, segundo estudo divulgado ontem pela Edelman 
Significa. O levantamento mostra que 56% dos brasileiros compram motivados 
por causas e que 67% não consomem uma marca se ela se omitir sobre uma 
questão que teria obrigação de abordar, em sua interpretação.  

A tendência, na visão de Calliari, do Instituto Ipsos, é que questões de 
responsabilidade social ganhem uma importância ainda maior para os 
consumidores quando o desemprego e a queda da renda pararem de 
pressionar seus bolsos.   

O momento da retomada, portanto, será fundamental do ponto de vista 
mercadológico. "Primeiro   veremos quais hábitos adquiridos na crise serão 
mantidos; e segundo vamos descobrir os grandes atributos que passarão a ser 
considerados na escolha de uma marca, em detrimento de outra", diz.  

No contexto, as empresas terão que investir mais nas questões ligadas a 
responsabilidade social, uma vez que o consumidor deve pressionar com maior 
intensidade as marcas nesse sentido. "Vai ser uma questão quase de 
sobrevivência", afirma o CEO do Ipsos.   

Visão das marcas 
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Durante o evento, o tema foi debatido por grandes marcas de bens de 
consumo, como L'Oréal e Ambev, que se posicionaram de maneira semelhante 
à do especialista. Diretor de consumer & market insights da L'Oréal, Jorge 
Kodja afirmou que a empresa tem olhado cada vez mais para questões ligadas 
a diversidade e sustentabilidade e que para isso é fundamental que a 
companhia seja transparente com o consumidor e defenda as causas de forma 
legítima - visão que vai em linha com os dados do estudo da Edelman.  

"O consumidor está nos cercando de todos os lados e vai cobrar um 
nível de transparência com os dados cada vez maior, porque ele tem um 
número muito grande de informações nas mãos", afirmou. O executivo 
acrescenta que com a penetração maior dos smartphones na população 
brasileira, o consumidor tem acesso de forma rápida a informações sobre a 
procedência dos produtos, e sobre as práticas da companhia em temas 
considerados importantes por ele.   

O gerente de consumer insights da Ambev, Bruno Rigonatti, vai na 
mesma linha e afirma que é fundamental consistência em relação a tudo que a 
empresa faz. "Quando você assume um discurso você vai ser cobrado por ele. 
A empresa tem que estar preparada também para os reveses", diz. 

O CEO do Instituto Ipsos, Callieri, resume bem a nova dinâmica do 
consumidor e das marcas - que já cresceu nos últimos anos e que deve 
acelerar ainda mais após a retomada da economia brasileira: "A reverência do 
consumidor às marcas chegou ao fim. Se antes havia uma desigualdade na 
relação entre consumidores e marcas, hoje não existe mais." 
 
http://www.dci.com.br/comercio/consumo-consciente-crescera-depois-da-crise-
id658804.html  
 

Voltar ao índice 

 

http://www.dci.com.br/comercio/consumo-consciente-crescera-depois-da-crise-id658804.html
http://www.dci.com.br/comercio/consumo-consciente-crescera-depois-da-crise-id658804.html
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3. Comércio - Varejo 

Mais de um terço dos empresários brasileiros deve aderir ao Black Friday 
em 2017 

 
19 de Outubro de 2016 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Com a economia ainda se recuperando de maneira tímida, as vendas 
nas próximas datas importantes para o consumo se tornam a grande 
expectativa dos varejistas para terminar 2017 de maneira positiva. 

O Black Friday é uma destas datas e ocorre na última sexta-feira de 
novembro, reunindo empresas dos mais variados portes e segmentos que 
viram no dia uma janela de oportunidades para atrair consumidores. 

De acordo com um levantamento feito em todo o país pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), três em cada dez empresas brasileiras (35%) devem aderir à 
Black Friday. 

Para especialistas, o resultado é considerável, visto que o evento ainda 
engatinha no Brasil e chegou a sofrer prejuízos reputacionais, quando 
questionado se verdadeiramente cumpria com a promessa de oferecer 
mercadorias a preços baixos. 

“Para os empresários, diferentemente das promoções convencionais, 
trata-se de uma liquidação de época, cujo objetivo é liquidar o máximo de 
produtos das lojas com intuito de renovar estoques e aquecer as vendas”, 
afirma o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro. 

Três em cada dez empresários (28%) acreditam que as vendas no Black 
Friday 2017 serão iguais às do ano anterior e 18% acreditam que serão 
melhores. Entre os que irão participar, apenas 21% já investiram ou irão 
investir no estabelecimento para o evento, sendo promoções para aumentar as 
vendas (46%), ampliação do mix de produtos (30%) e investimento em 
propaganda da empresa (28%) as estratégias mais recorrentes. 

Cerca de 62% dos empresários entrevistados afirmam não pretender 
participar do Black Friday em 2017. 

O impacto da Black Friday nas vendas de Natal 
Ainda que a Black Friday seja tradicionalmente realizada na última 

sexta-feira de novembro, a apenas um mês das festas de final de ano, a 
maioria dos empresários (53%) discorda que o evento seja um indicativo de 
vendas para o Natal. Já 25% dos empresários acreditam que o Black Friday 
serve como um indicativo de como as vendas serão em dezembro. 

Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
Natal e Black Friday são eventos com propósitos diferentes. “O ato de 
presentear no Natal representa uma importante tradição, rodeada de 
simbolismos e elementos emotivos que são considerados na compra de 
presentes. Já na Black Friday, trata-se de uma compra pessoal, com a 
finalidade de aproveitar um grande desconto”, pondera. “Ainda assim, as 
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vendas no Black Friday podem indicar um consumidor mais otimista e com 
possível mais apetite às compras no Natal”, afirma. 

Perguntados se o Black Friday interfere nas vendas de Natal, a maioria 
disse que não há qualquer interferência (60%). Outros 23% disseram que o 
evento contribui para aumentar as vendas de final de ano, principalmente no 
setor de serviços (26%), e a minoria 5% acredita que a Black Friday prejudica 
as vendas de Natal. 

Metodologia 
Foram ouvidos 1.168 empresários de serviços e comércio varejista 

localizados nas capitais e interior do país. A margem de erro é de 3,0 p.p. com 
um intervalo de confiança de 95%. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mais-de-um-terco-dos-
empresarios-brasileiros-devem-aderir-ao-black-friday-2017/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Cerca de 69% dos consumidores sofrem de ansiedade por conta de 
inadimplência 

 
19 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
Um levantamento feito pelo SPC Brasil mostrou que grande parte dos 
consumidores inadimplentes desenvolvem comportamentos nocivos à saúde 
 

Vida financeira, corpo e mente ficam comprometidos quando alguém 
contrai uma dívida e não consegue pagá-la. Isso é o que aponta um 
levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), uma vez que a 
inadimplência fez com que o número de endividados que afirmam se sentir 
mais ansiosos por conta da má situação financeira aumentou de 60% para 
69%, na comparação anual. 

A insegurança, com 65% foi o segundo sentimento mais citado pelos 
brasileiros endividados. Na sequência aparecem o estresse, com alta de seis 
pontos percentuais frente ao ano passado, ao atingir 64%, a angústia, com 
61%, o desânimo, com 58%, o sentimento de culpa, com 57% e a baixa 
autoestima, com 56%. Cerca de 51% dos que se encontram em situação de 
inadimplência também alegaram se sentir envergonhados diante da família e 
de amigos. 

Segundo o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, é importante 
que o consumidor com dívidas em atraso tire o foco das mesmas e concentre-
se em atingir as metas para eliminá-las.  “A postura emocional do devedor 
revela muito sobre como ele vai lidar com a reorganização das finanças. Quem 
se desespera no momento de dificuldade, multiplica os seus problemas. Um 
consumidor desorientado, ansioso e sem motivação dificilmente vai ter energia 
para traçar uma saída. Os primeiros passos nessas horas são manter a calma, 
buscar racionalidade e contar com a compreensão da família. Ou até mesmo 
recorrer a um profissional especializado”. 

Comportamento 
O estudo ainda mostra que em muitos casos, as dívidas em atraso 

alteram negativamente o estado emocional dos compradores, impactando até 
mesmo a vida profissional e social. Aproximadamente 25% dos entrevistados 
asseguraram terem ficado mais desatentos e menos produtivos no ambiente de 
trabalho, após o ocorrido. Esse percentual foi nove pontos percentuais maior 
do que o obtido no ano passado. Outro dado exposto pela pesquisa é que 21% 
não conseguiram controlar a paciência, se tornando irritadiços ao lidarem com 
colegas no serviço. 

O vício foi outra consequência desencadeada pela contração de dívidas 
em atraso, já que 21% passaram a descontar a ansiedade em coisas como 
cigarro, comida e álcool. Os inadimplentes também afirmaram terem ficado 
mais agressivos, chegando a agredir verbalmente pessoas de seu convívio, 
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com 18% das respostas. Já 14% admitiram terem partido para a agressão 
física. Vale mencionar que em 2016, essas taxas foram de respectivamente, 
13% e 8%. 

O humor desses consumidores foi influenciado pelo endividamento, 
abalando a vida social. Cerca de 52% relataram terem ficado irritados, 49% 
mal-humorados, e 45% sem vontade de sair e socializar com outras pessoas. 
Alguns devedores, por outro lado, apresentaram comportamentos inversos. 
Enquanto 44% sofreram de insônia e 34% descontaram a ansiedade comendo 
mais, 35% perderam o apetite e 36% sentiram mais vontade de dormir. 

Leia também: Pagamento de multas poderão ser parceladas e pagas 
com cartão de crédito 

Preocupação 
Mesmo que 47% dos endividados tenham procurado realizar atividades 

que os façam esquecer os problemas gerados pelas contas atrasadas, houve 
aumento no percentual dos que se sentem mais preocupados perante tal 
dificuldade, passando de 42% em 2016 para 56%, neste ano. Os que possuem 
nível médio de preocupação detêm 25% da amostra, os que se preocuparam 
pouco, 12% e os que não demostraram preocupação, 6%. 

Não conseguir pagar as pendências em atraso é o maior medo de 36% 
dos consumidores entrevistados, enquanto serem considerados desonestos 
pelas demais pessoas assombrou 11% deles. Não conseguir parcelar as 
compras, não arrumar um emprego, não poder fazer empréstimos e ainda 
terem que vender algum bem para cobrir a dívida são evidenciados como os 
principais temores de 9%, 9%, 7% e 5%, respectivamente. 

Medidas 
Para reverter a situação das contas no vermelho, sete em cada dez, ou 

seja, 76% dos brasileiros disseram ter diminuído as compras parceladas em 
cheques, cartões e carnês. Além disso, 74% realizaram cortes ou algum tipo de 
ajuste no orçamento e 47% deixaram de comprar itens de primeira 
necessidade. Entretanto, o ajuste orçamentário não é feito por todos, já que 
45% não deixaram de consumir alimentos supérfluos, como iogurtes, 
congelados e bebidas e 36% não pararam de sair com amigos para se divertir, 
mesmo com o financeiro apertado. Os que não abrem mão de comprar de 
forma parcelada, roupas e calçados contemplaram 29% dos endividados. 

“Não se sai da inadimplência sem esforço. É importante que o 
consumidor faça um detalhamento minucioso de todos os seus gastos e 
priorize o pagamento das contas e compras de primeira necessidade, visando 
uma sobra no orçamento, que será utilizada justamente para negociar e quitar 
a dívida em atraso. O importante é que o consumidor não caia na tentação de 
aumentar as despesas porque há uma fonte extra de renda. Por isso, o 
controle rígido dos gastos neste momento é fundamental”, conclui a 
economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-10-19/pesquisa-inadimplencia.html  
 

Voltar ao índice  

 

http://economia.ig.com.br/2017-10-19/pesquisa-inadimplencia.html


 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“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.” 

 

5. Emprego 

Brasil perdeu 2 milhões de empregos formais em 2016, pior resultado em 40 
anos 

 
19 de Outubro de 2016 

Fonte: G1 
 
Resultado é pior da série da pesquisa do governo, iniciada em 1976. Informações 
englobam CLT, temporários e servidores públicos. 
 

O Brasil perdeu 2 milhões de empregos formais em 2016, segundo dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) divulgados pelo Ministério do Trabalho 
nesta quinta-feira (19). O resultado é o pior da série da pesquisa, iniciada em 1976. 

Foi o segundo ano consecutivo de fechamento de vagas formais. Em 2015, o 
país já havia perdido 1,51 milhão de empregos com carteira assinada. 

Segundo o Ministério do Trabalho, as demissões atingiram mais os homens do 
que as mulheres no ano passado. Em 2016, 1,26 milhão de homens perderam seus 
empregos e 736 mil mulheres foram demitidas. No ano anterior, 1,07 milhão de 
homens foram demitidos, contra 438 mil mulheres. 

Com essa baixa no mercado de trabalho formal, o estoque de trabalhadores 
que era de 48,06 milhões no final de 2015 recuou para 46,06 milhões de postos no 
final de 2016. Para o final de um ano, é o menor estoque desde 2011 (46,31 milhões). 

Crise econômica 
"Em dois anos, [o país] regrediu pelo menos uns quatro anos", declarou o 

coordenador de Estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães. 
Além dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged), que englobam os trabalhadores celetistas, os números da Rais também 
incluem os servidores públicos federais, estaduais e municipais, além de trabalhadores 
temporários. 

A pesquisa, divulgada anualmente, é considerada uma das principais fontes de 
informações sobre o mercado de trabalho formal brasileiro. 

Até então, só tinham sido divulgados os dados consolidados de 2016 
referentes ao Caged, que apontou a perda de 1,32 milhão de empregos formais no 
ano passado. 

Segundo Magalhães, 2016 representou o ápice da crise financeira. Por isso, de 
acordo com ele, tantos empregos foram perdidos. 

"Essa crise começou no final de 2014. Em 2015, se torna evidente, 
principalmente a partir de abril. E 2016 é um aprofundamento dessa crise. Houve um 
ciclo vicioso com queda do emprego, queda da massa salarial e com encolhimento do 
mercado interno", declarou ele. 

Número de demissões em 2016 por setor: agropecuária - perda de 24 mil 
postos de trabalho; administração pública - fechamento de 373 mil vagas; serviços - 
demissão de 442 mil trabalhadores; comércio - fechamento de 268 mil empregos; 
construção civil - perda de 437 mil vagas; serviços de utilidade pública - fechamento 
de 18 mil postos; indústria de transformação - demissão de 419 mil trabalhadores; 
indústria extrativa mineral - perda de 19 mil empregos. 

 
https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-perdeu-2-milhoes-de-empregos-
formais-em-2016-pior-resultado-em-40-anos.ghtml 
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Com mais 34 mil vagas, setembro é o sexto mês de saldo positivo de 
emprego 

 
19 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O mês de setembro registrou aumento de 34.392 vagas nos postos de 
trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), divulgado hoje (19) pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Este é o sexto mês seguido em que foram abertas mais 
vagas de trabalho formal. 

No acumulado do ano, o saldo positivo chega a 208.874 empregos, um 
aumento de 0,5% em relação ao estoque de empregos de 2016. 

A Região Nordeste novamente foi a que gerou mais postos de trabalho 
com 29.644 vagas. Em seguida, vêm as regiões Sul, com 10.534, e Norte, com 
5.349. Já nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, houve redução nos postos, com 
quedas respectivas de 8.987 e 2.148 empregos. 

Entre as 27 unidades federativas, 20 tiveram saldo positivo. Pernambuco 
foi o estado que teve melhor resultado, com 13.992 vagas abertas. Em seguida, 
aparecem Santa Catarina, com 8.011; Alagoas, com 7.411; Pará, com 3.283, 
Paraná, com 2.801, Bahia, com 2297 e Ceará, com 2.161. 

Os destaques negativos foram o Rio de Janeiro, com redução de 4.769 
vagas; Minas Gerais, com menos 4.291, e Goiás,com menos 3.493 postos. 

Dos oito setores pesquisados, os números do Caged mostram que, em 
setembro, quatro registraram aumento nos postos de trabalho. No mês 
passado, o setor da indústria de transformação puxou a geração de empregos, 
com 25.684 postos. No mês anterior, a liderança foi do setor de serviços. 
Destacaram-se também em setembro, comércio, com 15.040 vagas; serviços, 
com 3.743 e construção civil, com 380. 

Houve retração nos setores de agropecuária (menos 8.372 vagas); 
serviços, indústrias de utilidade pública (menos 1.246); administração pública 
(menos 704) e extrativo mineral (menos 133). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/com-mais-34-mil-
vagas-setembro-e-o-sexto-mes-de-saldo-positivo-de-emprego  
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6. Empreendedorismo 

Aplicativo aproxima usuário em busca de medicamentos e farmácias 

 
19 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
A plataforma verifica se a farmácia oferece atendimento 24 horas, estacionamento, 
acesso para pessoas com deficiência e muito mais; veja 
 

Comprar um medicamento pode se tornar um transtorno, principalmente em 
casos em que já está tarde ou que a primeira farmácia visitada não tem o remédio 
certo. E pensando em não apenar resolucionar essas questões, mas para 
proporcionar comodidade ao consumidor, a startup lançou o aplicativo GoPharma. 

“Nosso objetivo é o de sermos um canal completo, com recursos de localização 
de farmácias, um guia de serviços e informações, de busca de produtos, além de um 
serviço de auto adesão e acesso aos programas de benefícios disponibilizados pela 
indústria farmacêutica”, diz o diretor de marketing da iniciativa do aplicativo, Fernando 
Cascardo.   

O download da plataforma pode ser feito gratuitamente pelos usuários de 
dispositivos de iOS e Android, e visa justamente diminuir a distância entre quem 
precisa de um item ou serviço de saúde e as farmácias com potencial para oferecê-
los. 

Como funciona? 
A geolocalização é um dos recursos utilizados pela plataforma para identificar 

quais as farmácias mais próximas do usuário, e quais as drogarias disponíveis no local 
desejado pelo usuário. Além disso, a plataforma verifica se a farmácia oferece 
atendimento 24 horas, estacionamento, acesso de pessoas com deficiência, sala de 
aplicação, se aceita pagamentos com cartão, convênios e faz entregas à domicílio. 

O consumidor também pode optar por fazer uma busca específica de produtos, 
basta digitar o nome do medicamento que o consumidor visualiza quais farmácias têm 
maior probabilidade de ter o produtor em estoque, por meio da ferramenta “busca 
recomendada”. 

“Diversos fabricantes têm programas de desconto para quem utiliza seus 
medicamentos, mas os consumidores muitas vezes nem sabem que existem. O 
GoPharma, não só exibe quais laboratórios oferecem o benefício, como também 
oferece a opção “aderir” no caso de fabricantes parceiros, que realiza o cadastro do 
usuário”, diz Cascardo. 

Atualmente o aplicativo GoPharma conta com mais de 40 mil farmácias 
cadastradas em 90% dos municípios brasileiros, além dos mais de 4 mil produtos. 
Vale destacar, que a plataforma conta com a avaliação de 4,2 estrelas. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-10-19/aplicativo-farmacia.html  
 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Bancos e operadoras de telefonia são campeões em ações judiciais, diz 
CNJ 

 
19 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Pesquisa revela que em quatro dos sete tribunais pesquisados, dez empresas 
concentravam 50% dos processos movidos 
 

Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostrou que 
os bancos e as empresas de telecomunicações são os setores mais acionados 
na Justiça, no âmbito de ações envolvendo o direito do consumidor. 

A pesquisa foi encomendada pela Associação Brasileira de Jurimetria 
(ABJ) e feita nos sete maiores tribunais em 2015. Em São Paulo, 31% das 
demandas relacionados aos consumidores são de quatro bancos e uma 
empresa de telecomunicações. 

Segundo o CNJ, a pesquisa confirma que grande parte dos problemas 
no Poder Judiciário envolve um número restrito de instituições.  Os 30 maiores 
processados foram acionados 4,7 milhões de ações. Em quatro dos sete 
tribunais pesquisados, dez empresas concentravam metades dos processos 
movidos.  

Segundo o CNJ, um banco em especial aparece em todas as sete listas, 
mas não revelou qual. Seguidas das instituições financeiras e operadoras de 
telefonia, as concessionárias de serviços básicos, como companhias de água e 
energia, e empresas de seguro estão entre os mais acionados em pelo menos 
dois rankings estaduais. 
 

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 
 
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 
 
26/10/2017 até 28/10/2017 – CONGRESSO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS 
EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
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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 
 
06/11/2017 até 10/11/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


