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1. Comércio 

Consumo dos brasileiros apresenta sinais de recuperação; itens básicos 
dominam a lista de compras 

 
23 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 
Apesar do cenário ainda de incertezas no país, houve lenta recuperação do 

consumo dos lares em 2016 e 2017. As conclusões são da mais recente edição do 
Consumer Insights, estudo elaborado pela Kantar Worldpanel. 

De acordo com o levantamento, no segundo trimestre de 2016, apesar do baixo 
crescimento em toneladas, os consumidores adquiriram 4% a mais de unidades do 
que no mesmo período em 2014. Em 2017, esse percentual se eleva para 7%. Então, 
o crescimento em unidades compradas ultrapassa o período pré-crise, porque os lares 
estão comprando embalagens menores. 

A recuperação, no entanto, vem marcada por uma mudança de 
comportamento: as categorias básicas têm sido priorizadas. Seguem firmes e fortes 
nas despensas do país chá líquido, complemento alimentar, suco congelado, água 
mineral e torradas industrializadas por exemplo, enquanto petit suisse, leite 
pasteurizado, iogurte, alisantes, sopa, creme de leite e lâminas de barbear, entre 
outros itens, foram deixados de lado. Entre os que voltaram para o carrinho de 
compras estão inseticidas, limpador sanitário, água de coco e bronzeador. 

A região Norte e Nordeste volta a crescer e a impulsionar o Brasil. Apesar de 
puxar a queda de frequência de compras (-3,5%), os lares da região passam a levar 
7,9% mais volume por compra. Segundo os dados, a região registrou alta de 7,2% no 
volume em toneladas no período analisado. 

Números muito superiores a Grande Rio (queda de 3,3% em volume em 
toneladas e 10,1% em volume por ocasião) e Grande São Paulo (queda de 2,1% em 
volume em toneladas e 4,7% em volume por ocasião), por exemplo. O crescimento do 
hábito de fazer compra em atacarejo e a recuperação do varejo tradicional, 
impulsionada pela cesta de bebidas, são alguns dos fatores que explicam o bom 
desempenho do Norte e Nordeste. 

O Consumer Insights revela também que apenas atacarejo e farmácia 
continuam atraindo novos lares compradores, com destaque para o primeiro, único 
canal que manteve um ritmo de crescimento contínuo. Entre as cestas, mercearia 
doce e higiene voltaram a crescer, enquanto a cesta de perecíveis apresenta retração 
– 10,2% em variação de unidades e 13,1% em variação volume toneladas. Mesmo 
com maior aumento de preço, as commodities seguiram crescendo em volume (2,4%). 

O relatório divulgou também dados do Brand Footprint, revelando que mesmo 
com a globalização, as grandes marcas que se destacam no país são brasileiras – 
66% das 50 maiores foram desenvolvidas internamente ou têm atuação 
exclusivamente local. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumo-brasileiros-
recuperacao/ 

 
Voltar ao índice 

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumo-brasileiros-recuperacao/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumo-brasileiros-recuperacao/
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2. Serviços 

Setor de beleza masculina cresce e movimenta quase R$ 20 bilhões 

 
23 de Outubro de 2017 

Fonte: Terra 
 

Crescimento do mercado de beleza masculina no país. 
 
Cada vez mais vaidosos e preocupados com a saúde, os homens 

movimentam intensamente o mercado da estética e da beleza no mundo. No 
ano passado, eles foram responsáveis pelo investimento de quase R$ 20 
bilhões neste setor, segundo pesquisa divulgada pelo Euromonitor 
Internacional, que é especialista em pesquisas para o mercado de consumo. 

A pesquisa também revela que até 2019 o Brasil deve liderar as vendas 
do mercado mundial deste segmento, ultrapassando os Estados Unidos, 
chegando a movimentar US$ 6,7 bilhões. Os produtos e serviços mais 
buscados no segmento masculino são para cuidados com o rosto, como 
tratamentos para pele além de produtos barba e cabelo. 

Em Sorocaba, a dermaticista Aline Del Rio, da Home Spa Estética, 
explica que diferentemente das mulheres, a preocupação com a saúde é o que 
motiva a maioria dos homens. "Eles buscam tratamentos estéticos por 
indicação médica ou preocupação com a saúde da pele, por exemplo. A 
vaidade também é importante, mas fica em segundo plano na maioria das 
vezes", destaca Aline. 

Seguindo a tendência do mercado, a dermaticista sentiu um crescimento 
de 70% no movimento de homens em busca de cuidados estéticos em 2017, 
em comparação com o mesmo período do ano passado. "A tendência é 
aumentar muito mais até o final do ano", complementa. Entre os tratamentos 
mais buscados por eles estão a limpeza de pele, tratamentos para acne, para 
manchas e rejuvenescimento. 

O homem nem sempre leva o preço em consideração na hora de 
contratar serviços deste segmento, o que também ajuda a aquecer a economia. 
"No mercado masculino o que conta é a confiança no profissional que irá 
atendê-lo, tendo muito mais questionamento sobre o tratamento", conclui Aline. 
Entre os homens, métodos para emagrecimento e gordura localizada também 
estão em alta. 
 
https://www.terra.com.br/noticias/dino/setor-de-beleza-masculina-cresce-e-
movimenta-quase-r-20-
bilhoes,ef71033ce1b722a157960b809c31e070ehzvmkp8.html 
 

Voltar ao índice  

 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/setor-de-beleza-masculina-cresce-e-movimenta-quase-r-20-bilhoes,ef71033ce1b722a157960b809c31e070ehzvmkp8.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/setor-de-beleza-masculina-cresce-e-movimenta-quase-r-20-bilhoes,ef71033ce1b722a157960b809c31e070ehzvmkp8.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/setor-de-beleza-masculina-cresce-e-movimenta-quase-r-20-bilhoes,ef71033ce1b722a157960b809c31e070ehzvmkp8.html
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3. Serviços – Turismo 

CADASTUR: Novos registros crescem 31% em um mês 

 
23 de Outubro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Percentual é resultado do reforço do trabalho de fiscalização e informação sobre a 
importância do cadastro do MTur 
 

O Ministério do Turismo iniciou, em setembro, o trabalho de fiscalização ativa 
dos prestadores de serviço turísticos de cadastro obrigatório no Cadastur e os 
resultados positivos já começaram a aparecer. De acordo com a Pasta, no mês de 
setembro foram registrados 2.279 cadastros contra 1.736 do mês anterior, um 
crescimento de 31%. 

No levantamento da Pasta, os estados com o maior crescimento foram Bahia, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A capital baiana dobrou o número de 
cadastros novos - 50 para 104. Rio de Janeiro e São Paulo registraram um 
crescimento da ordem de 40% - 218 para 310 e 344 para 485 - respectivamente. Na 
capital mineira, foram observados 239 novos registros conta 190 no mês anterior. 

No Distrito Federal, local de início da fiscalização, o número de novos 
cadastros passou de 33, em agosto, para 42 em setembro. De acordo com a Lei Geral 
do Turismo, meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, 
organizadoras de eventos, guias de turismo, acampamentos turísticos e parques 
temáticos são de registro obrigatório no cadastro do Ministério do Turismo. 

“O objetivo da fiscalização não é punir, mas assegurar que os 
estabelecimentos e prestadores de serviço em geral estejam dentro da legalidade do 
setor. Acreditamos que este é um passo importante na busca de um serviço mais 
qualificado para nossos turistas e estamos confiantes do sucesso desta inciativa”, 
comentou Tamara Galvão, coordenadora-geral de Cadastramento e Fiscalização de 
Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo. 

CADASTUR 
Além das atividades de cadastro obrigatório, estabelecimentos como 

restaurantes, parques aquáticos, marinas, centros de convenções e locadoras de 
veículos têm cadastro facultativo. 

A inscrição gratuita no sistema pode ser feita pelo site 
http://www.cadastur.turismo.gov.br. No portal, turistas podem conferir se serviços 
ofertados no setor atendem a uma série de requisitos, garantindo um nível mínimo de 
segurança e qualidade. 

As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastur podem participar de 
vários programas e projetos do governo federal, a exemplo de ações de qualificação e 
apoio em eventos e feiras. Além disso, os empreendimentos têm acesso a 
financiamentos por meio de bancos oficiais. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8258-cadastur-
novos-registros-crescem-31-em-um-m%C3%AAs.html  
 

Voltar ao índice  
 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8258-cadastur-novos-registros-crescem-31-em-um-m%C3%AAs.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8258-cadastur-novos-registros-crescem-31-em-um-m%C3%AAs.html
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Falta de planejamento para ter um pet atinge 60% dos consumidores do País 

 
23 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 

Em contrapartida ao planejamento de gastos estão 14% dos consumidores, que 
alegaram ter ficado com o nome sujo por conta do excesso nas compras 
 

Cada vez mais parte da família, os brasileiros não têm medido esforços na hora 
de agradar seus animais de estimação. Com isso, os gastos podem ser muito altos 
dependendo dos produtos que os donos proporcionam aos pets. Caso não haja 
planejamento financeiro, esses agrados podem trazer prejuízos para o orçamento. De 
acordo com uma pesquisa elaborada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 60% dos consumidores 
brasileiros, de todas as capitais, afirmaram não se planejar financeiramente para a 
aquisição do animal de estimação, sendo que 20% relataram gastar mais do que 
podem com compras direcionadas a eles. 

A pesquisa mostrou que a crença de que os pets merecem os produtos, com 
30%, e a sensação de felicidade que uma compra para o animal proporciona, com 
24%, foram apontadas como as principais justificativas daqueles que extrapolam no 
orçamento. Outro dado apontado é que 35% dos entrevistados esbanjam nos gastos 
com alimentos, 22% com serviços de pet shop e 20% com brinquedos. Entre os que 
não controlam os gastos mensalmente, 26% afirmaram não achar a prática necessária 
e outros 26% não tem o hábito de controlar as finanças, no geral. 

Dívidas 
Aqueles que já deixaram de comprar algo de seu uso ou pagar alguma conta 

para poder adquirir produtos para o seu pet detiveram 31% das menções, enquanto os 
que não medem esforços para pagar tratamento de saúde representaram 37%. Já a 
maioria, com 71%, nunca deixou de guardar dinheiro para si ou para a família por 
conta do animal de estimação. 

Em contrapartida ao planejamento de gastos estão 14% dos consumidores, 
que alegaram ter ficado com o nome sujo por conta do excesso nas compras de 
produtos e serviços, sendo que 8% estão nessa situação devido a um gasto urgente 
com a saúde do animal. 

Aproximadamente 73% já tiveram gastos imprevistos com seu animal, 
principalmente com doenças, com 54% das respostas, e 44% já chegaram a 
comprometer o orçamento ou se endividaram também por conta da saúde de seu fiel 
amigo. Outros 50% disseram nunca ter passado por isso, porém afirmaram que se 
passassem, fariam o mesmo pelo seu pet. 

Dos que fizeram dívidas, 47% alegaram que não estavam preparados para tais 
gastos, pretendendo pagar com o cartão de crédito, com 33%. Já 8% fizeram um 
empréstimo com amigos ou parentes. 

Para o educador financeiro do Meu Bolso Feliz, José Vignoli, é perigoso se 
deixar levar por aspectos emocionais. “Justamente por ser uma relação de carinho e 
cuidado, é normal a pessoa querer dar o melhor para o pet, sem se preocupar com 
valores financeiros. Mas os gastos precisam ser controlados mensalmente, assim 
como qualquer outra despesa da casa, para não chegar a comprometer o orçamento. 
Uma dica é evitar idas não planejadas ao pet shop e fazer uma lista antes de sair de 
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casa, pensando em adquirir apenas o necessário. Outro ponto importante é formar 
uma reserva financeira para estar preparado em casos de emergência”. 

Pesquisa de preço 
O levantamento ainda evidenciou que não são todos os donos de animais de 

estimação que não se planejam, uma vez que 19% asseguraram se planejar 
parcialmente, levando em conta alguns custos e 17% costumam analisar se podem ou 
não arcar com os custos para criar o animal. A grande maioria, com 90% afirmaram 
que o gasto dos últimos três meses com os bichinhos está dentro do orçamento e 69% 
disseram já ter o hábito de controlarem o orçamento, incluindo esses custos. 

Oito em cada 10 entrevistados, ou seja, 81% também asseguraram pesquisar 
os preços antes de comprar produtos e serviços para seu animal de estimação, assim 
como 38% que economizam em coisas para si para poder dar o melhor para o pet. 

Crise 
Mesmo que o faturamento do mercado pet no Brasil tenha apresentado 

crescimento ao longo do ano passado, na comparação com 2015, o setor não se 
mostrou isento à crise econômica. Segundo a pesquisa, neste ano, 46% dos 
consumidores compraram a mesma quantidade de produtos para seus animais do que 
em 2016, enquanto 23% diminuíram. Entro os que reduziram os gastos, 33% tinham 
como intuito economizar e 30% só reduziram o consumo por conta da diminuição de 
renda. Cerca de 25% frearam as compras por perceberem um aumento nos gastos.  

Outro destaque do estudo é que 75% dos entrevistados afirmaram ter 
reorganizado os gastos com seus animais de estimação, com o objetivo de manter o 
orçamento em dia, sendo que 29% compraram somente itens essenciais, 23% 
diminuíram as idas ao pet shop e 19% as idas ao veterinário. 

As rações mais caras, com 23%, os brinquedos, com 20%, os banhos em pet 
shops, com 18% e os serviços em pet shop, com 16% foram os itens que mais 
sofreram cortes ou redução no consumo por conta da crise econômica. Outros 55% 
cortaram os gastos com itens menos importantes para o dia a dia do animal e 27% 
eliminaram os gastos com produtos e serviços mais caros. 

“É visível que os efeitos da recessão, em maior ou menor grau, já alcançaram 
também o mercado de produtos e serviços para os pets. A tendência natural é que 
parte dos consumidores adote medidas de contenção, sobretudo eliminando gastos 
supérfluos, como muitos já vêm fazendo em relação a outros itens de consumo 
cotidianos. Isso, por sua vez, poderá impactar o resultado final das vendas do setor ao 
final deste ano. O tamanho deste impacto, contudo, ainda é incerto e dependerá do 
desempenho da economia nos próximos meses”, concluiu a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti.  

 
http://economia.ig.com.br/2017-10-23/gastos-com-os-pets.html  
 

Voltar ao índice  

 

http://economia.ig.com.br/2017-10-23/gastos-com-os-pets.html
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5. Emprego 

Expectativa de crescimento favorece criação de empregos temporários no 
Natal 

 
21 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 
O comércio varejista de todo o país deve aumentar neste ano entre 4% e 5,5% 

e, consequentemente, isso levará a uma expansão dos postos de trabalho temporário 
de final de ano, segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). A 
entidade espera obter no Natal um crescimento de 2% e faturamento de R$ 34,3 
bilhões, 4,3% superior a 2016, após uma sequência de estabilidade e resultados 
negativos. 

A previsão é de que ocorra um aumento de 5,5% nas contratações de pessoal 
em comparação a 2016 e uma elevação de 7% no salário médio (R$ 1,2 mil). Só no 
período de novembro a dezembro, deverão ser gerados em torno de 115 mil empregos 
temporários – dessas vagas, de 60 a 70 mil se concentram no comércio e 10 mil no 
segmento de serviços. “E uma boa parte dessas vagas em shopping centers”, ressalta 
nota da Associação. 

Dos 115 mil empregos, estima-se que entre 25 e 27% conseguirão permanecer 
no trabalho, percentual bem superior ao ano passado, quando apenas 15% dos 
temporários passaram a fazer parte do quadro efetivo. 

Novas regras favorecem contratação 
O presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, observou que as contratações pela Lei 

13.429/2017, do trabalho temporário, aumentam a expectativa de admissões. “Antes, 
não poderíamos contratar temporários por horas determinadas, como em horários de 
pico. Agora, teremos uma situação bem melhor”, afirmou. 

O economista Marcelo Solimeo, da Associação Comercial de São Paulo, 
concorda que a mudança na legislação estimula o empresário a contratar mais. “Além 
daquela modalidade do contrato de temporários, tem outras modalidades de contrato 
que podem ser utilizadas também para reforçar o quadro de funcionários no final do 
ano, como o contrato intermitente que pode ser por algumas horas por dia, ou alguns 
dias por semana”, observou. 

Ele vê a possibilidade de um avanço também dos casos de efetivação diante 
das previsões de aumento no faturamento. “Estamos longe de voltar aos melhores 
anos de 2010, 2014, mas o primeiro passo para crescer é parar de cair e já chegamos 
neste ponto”. 

Os comerciantes também esperam vender mais por conta da circulação de 
dinheiro disponibilizado pelo governo federal via PIS/Pasep, o equivalente a 2% do 
Produto Interno Bruto (PIB). 

Em busca de emprego 
Na outra ponta desse otimismo empresarial está a candidata a uma vaga, Taila 

Nascimento, de 28 anos e ensino médio completo. Está à procura de emprego desde 
junho, quando foi demitida de uma empresa de logística onde trabalhava como auxiliar 
de escritório. Para ela, uma vaga temporária é um paliativo. “Eu procuro de tudo e 
prefiro algo fixo, mas vale qualquer coisa para pelo menos terminar o ano com algum 
dinheiro no bolso”, afirma. 

Ela conta que já trabalhou em vaga temporária no comércio, há dois anos. “Foi 
parecido, eu estava desempregada e apareceu uma oportunidade numa loja”, lembra. 
Apesar de saber que o emprego tinha prazo, Taila alimentava esperança de ser 
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contratada. “Mas não deu certo, fui dispensada no começo de janeiro”. Atualmente, ela 
espera resposta de duas empresas em que fez entrevista. 

Serviços natalinos 
O comércio e serviços relacionados às festas natalinas demonstram otimismo 

em relação ao fim do ano. Um dos segmentos que tradicionalmente reforça o quadro 
de pessoal nessa época do ano é de produção de panetones. Uma tradicional doceria 
de São Paulo abriu 220 vagas para temporários, 42 a mais do que no ano passado. A 
empresa prevê crescimento de 28% na produção e nas vendas, bem acima de 2016 
(5%), com a meta de fabricar e vender 800 mil panetones. 

A companhia investiu mais de R$ 2 milhões em maquinário para atender a 
demanda de clientes nas 25 lojas espalhadas pela capital paulista e também as 
encomendas para exportação e para outras companhias – neste último setor, há uma 
projeção de alta de 42%. 

“A previsão do mercado é de que este seja o melhor Natal dos últimos quatro 
anos e a gente também aposta nisso. O desemprego atingiu um pico e agora começa 
a diminuir um pouco e a economia começa a reaquecer “, avaliou o diretor de 
Marketing da doceria, Alexandre Martins.  Na empresa que dirige, o contingente de 
efetivos cresceu 6% e “deve continuar aumentando”. 

Um dos recém contratados pela doceria é Cristiano Brito de Souza, 21 anos, 
que tem a expectativa de ser efetivado. Com segundo grau completo, ele contou que 
nunca tinha desempenhado a tarefa para qual se candidatou, a de forneiro, mas que 
está otimista. “Eu trabalhava como metalúrgico e queria mudar de ramo. A minha 
expectativa é dar o melhor de mim e ser efetivado”. 

O setor de organização de festas também ajuda a reduzir a fila de 
desempregados, com um crescimento das contratações eventuais nos meses de 
setembro a dezembro, devido especialmente aos eventos de fim de ano de empresas. 
Uma pesquisa da encomendada pela Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos) ao 
Instituto Locomotiva mostra que o mercado de festas e cerimônias deve crescer neste 
ano, depois de uma estabilidade nos dois últimos anos, quando os gastos dos 
brasileiros com eventos sociais – que incluem também casamentos e festas de 
debutantes – alcançaram em torno de R$ 17 bilhões.  

Apesar da projeção de crescimento na oferta de serviços temporários, uma 
empresa nacional de prestação de serviços para decorações natalinas manteve neste 
ano o mesmo número de contratados dos dois últimos anos. Segundo o gerente de 
Marketing da companhia, Felipe Esotico, foram selecionados 300 empregados para 
colaborar na execução de 130 projetos, mais concentrados em redes de shopping 
centers e lojas de departamento. 

“Para ampliar o quadro de trabalhadores extras acima do ano passado, 
precisaríamos investir mais em tecnologia. Pela base prevista de clientes esperados, 
achamos que havia capacidade de atendimento com a estrutura já existente”, afirmou 
Esotico. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/expectativa-de-
crescimento-favorece-criacao-de-empregos-temporarios-no 
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6. Mercado Imobiliário 

Vendas de imóveis crescem 59% em agosto, dizem Fipe e Abrainc 

 
23 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Os lançamentos totalizaram 4.900 unidades, aumento de 6,3% 
 

As vendas de imóveis novos têm crescido ao longo do ano, ao mesmo 
tempo em que recuam os cancelamentos de negócios - os chamados distratos 
- de acordo com pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc). A pesquisa mostra que, em agosto, as vendas líquidas 
(já descontados os distratos) totalizaram 7.697 unidades, um crescimento de 
59,0% em relação ao mesmo mês do ano passado. 

Os distratos foram de 2.722 unidades, retração de 27,5%. Os 
lançamentos totalizaram 4.900 unidades, aumento de 6,3%. 

No acumulado do ano, as vendas líquidas somaram 45.267 unidades, 
aumento de 25,5% frente aos mesmos meses do ano passado. Nesse período, 
os distratos atingiram 17.785 unidades, queda de 20%, e os lançamentos 
alcançaram 30.530 unidades, recuo de 3,5%. 

No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em junho, as vendas 
líquidas foram de 63.749 unidades, alta de 11,6%. Os distratos totalizaram 
23.365 unidades, baixa de 22,9%, e os lançamentos alcançaram 42.058 
unidades, alta de 9,0%. 

No fim de agosto, havia 111.935 unidades novas disponíveis para venda, 
montante 4,0% menor do que o registrado um ano antes. Considerando o ritmo 
atual de vendas, seriam precisos 14,6 meses para liquidar esse estoque, 
segundo a pesquisa da Abrainc/Fipe. 

Os dados abrangem imóveis novos, dos segmentos residencial, 
comercial e loteamentos, desenvolvidos por 20 empresas associadas à 
Abrainc, com atuação espalhada por diversos Estados e concentração na 
Região Sudeste. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/vendas-de-imoveis-crescem-59--em-agosto,-
dizem-fipe-e-abrainc-id659275.html  
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7. Curtas 

Cerca 100 mil empresas serão impedidas de transmitir declaração do Simples 

 
23 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Aproximadamente 100 mil micro e pequenas empresas estarão impedidas de 
transmitir a Declaração Mensal do Simples Nacional (PGDAS-D) do mês de novembro, 
alertou a Receita Federal. O PGDAS-D é um aplicativo disponível no Portal do Simples 
Nacional, que serve para o contribuinte efetuar o cálculo dos tributos devidos 
mensalmente na forma do Simples Nacional e imprimir o documento de arrecadação 
(DAS). 

Nos últimos anos, a Receita Federal vem trabalhando no combate a diversos 
tipos de fraudes detectadas nas informações prestadas pelas empresas por meio das 
declarações apresentadas ao órgão. 

No caso dos contribuintes do Simples Nacional, a Receita já identificou quase 
100 mil empresas que, sem amparo legal, assinalaram no PGDAS-D campos como 
“imunidade”, “isenção/redução-cesta básica” ou ainda “lançamento de ofício”. Essa 
marcação acaba por reduzir indevidamente o valor dos tributos a serem pagos, 
explicou a Receita. 

A partir do dia 21 de outubro, a empresa que foi selecionada na malha da 
Receita, antes de transmitir a declaração do mês, terá de retificar as declarações 
anteriores, gerar e pagar o DAS complementar para se autorregularizar, evitando 
assim penalidades futuras, como a exclusão do regime do Simples Nacional. O próprio 
PGDAS-D apontará as declarações a serem retificadas. 

“A Receita informa ainda que as empresas não serão pegas de surpresa. Essa 
ação já foi amplamente divulgada por notícias publicadas tanto no sítio da Receita 
quanto no Portal do Simples Nacional, com orientações para o contribuinte se 
autorregularizar”, destacou o órgão. 
 
Consumidor brasileiro estima inflação de 6,4% nos próximos 12 meses 
 

24 de Outubro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os consumidores brasileiros acreditam que a inflação ficará em 6,4% nos 

próximos 12 meses, segundo levantamento de outubro da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A taxa é inferior à expectativa de inflação de setembro, que havia sido de 6,7%. 

Em outubro de 2016, os consumidores estimavam uma taxa de inflação de 
9,1%. Segundo a FGV, o recuo era esperado, uma vez que tanto a inflação oficial 
acumulada quanto a taxa esperada pelo mercado continuam em queda. 

A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), acumula, de outubro de 2016 a setembro deste ano, taxa de 2,54%, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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8. Feiras 

 
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 
 
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 
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07/11/2017 até 08/11/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/11/2017 até 12/11/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – NT EXPO - NEGÓCIO NOS TRILHOS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade:  São Paulo – SP 
 
09/11/2017 até 12/11/2017 – FESTURIS 
Setor: Turismo 
Local: Serra Parque 
Cidade: Gramado - RS 
 
09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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