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1. MDIC 

Governo divulga CNPJ suspensos e orienta regularização de MEI 

 
24 de Outubro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Medida proporciona nova oportunidade para o Microempreendedor Individual 
se regularizar e evitar o cancelamento definitivo no prazo de 30 dias 
 

O Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM) divulgou no Portal do 
Empreendedor, nesta segunda-feira (23), listagem de Microempreendedores 
Individuais (MEI) com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
suspensos por 30 dias. Os MEI alvos dessa suspensão são aqueles que não 
pagaram nenhuma guia mensal (DAS) referente aos períodos de apuração de 
2015, 2016 e 2017 e não entregaram nenhuma declaração anual (DASN-
SIMEI) referentes aos anos de 2015 e 2016. A medida visa possibilitar a 
regularização da situação do MEI até o dia 22 de novembro. Caso contrário, 
após o período, poderá ocorrer o cancelamento definitivo do CNPJ.  

No Portal do Empreendedor é possível fazer a busca pelo CNPJ ou pelo 
Cadastro de Pessoa Física (CPF). Para regularizar sua situação, o 
microempreendedor pode solicitar, no portal, o parcelamento dos seus débitos 
em até 60 meses. Caso ele realize algum dos pagamentos pendentes ou 
entregue alguma das declarações atrasadas até o dia 22 de novembro, evitará 
o cancelamento. A baixa definitiva do CNPJ não poderá ser revertida e os 
débitos migrarão automaticamente para o CPF vinculado. Para continuar a 
exercer alguma atividade econômica formalmente, o MEI deverá tirar novo 
CNPJ. 

O cancelamento da inscrição do MEI é previsto no Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e foi regulamentado por meio 
da Resolução n° 36/2016 do CGSIM, criada para tratar do processo de registro 
e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas. 

O presidente do CGSIM e secretário especial da Micro e Pequena 
Empresa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), José 
Ricardo da Veiga, ressalta que a suspensão e o posterior cancelamento dos 
cadastros são uma maneira de otimizar o relacionamento do governo com os 
MEI ativos, o que é importante para a melhoria da política pública. “O Comitê 
Gestor acredita que os registros a serem cancelados são de 
microempreendedores que não usam mais esses CNPJ. A limpeza da base de 
dados e o real conhecimento dos números relacionados ao segmento são 
importantes para a oferta de serviços mais adequada aos MEI que, de fato, 
estão em atividade”, destaca. 

O secretário ressalta ainda que, nos últimos 18 meses, o governo federal 
tem implementado uma série de ações para facilitar o dia a dia dos 
microempreendedores individuais, como a reformulação do Portal do 
Empreendedor e o parcelamento especial em 120 meses. 
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Além disso, o governo tem buscado facilitar o pagamento das 
contribuições mensais do MEI. Desde maio de 2017, por exemplo, clientes de 
12 bancos públicos e privados passaram a cadastrar a contribuição mensal do 
MEI em débito automático. E desde junho deste ano, clientes do Banco do 
Brasil podem fazer o pagamento das faturas on line. “A suspensão por 30 dias, 
que se inicia agora em 23 outubro, é um alerta e dá mais uma oportunidade 
para o microempreendedor que queira se regularizar”, frisa José Ricardo. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2819 

 
Voltar ao índice  

  

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2819
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2. Comércio 

Vendas da Black Friday no Brasil devem crescer 15% em 2017, diz 
associação comercial 

 
24 de Outubro de 2017 

Fonte: G1 
 
O evento será realizado daqui a 30 dias, em 24 de novembro; ACSP estima 
que e-commerce deverá continuar a liderar as vendas. 
 

As vendas da Black Friday no Brasil deverão crescer 15% neste ano, de 
acordo com estimativas divulgadas nesta terça-feira (24) pela Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP). O evento será realizado daqui a 30 dias, em 
24 de novembro. 

A Black Friday é um evento do varejo marcado por descontos em 
diferentes lojas. O movimento começou nos Estados Unidos e foi copiado por 
comerciantes de diversos países, entre eles, o Brasil. 

A estimativa da ACSP está em linha com os dados divulgados outubro 
pela Ebit, empresa de informações sobre o comércio eletrônico brasileiro. Se a 
alta de 15% se concretizar, os varejistas venderão R$ 2,19 bilhões na Black 
Friday apenas no e-commerce. 

Para o presidente da ACSP, Alencar Burti, a Black Friday continuará a 
ser um evento puxado pelo comércio eletrônico. "O varejo como um todo não 
terá esse desempenho de 15%, porque a Black Friday ainda é muita restrita à 
internet e a alguns segmentos do mercado, como o de eletroeletrônicos”, 
afirmou. 

Vendas do Natal 
Burti disse que muitos consumidores devem aproveitar a Black Friday 

para antecipar compras de Natal. 
Neste ano, algumas varejistas tentaram mudar a data da Black Friday 

para evitar que a promoção trabalhe as vendas de Natal. O Instituto para o 
Desenvolvimento do Varejo (IDV) não aceitou a proposta de mudar a data e 
disse que o consumidor já esperar as promoções durante a Black Friday. 

Cabe a cada varejista decidir se vai ou não fazer as promoções. A 
Animale, por exemplo, antecipou a promoção e fez uma "Black October". A 
intenção da empresa é preservar as vendas de Natal. 
 
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/vendas-da-black-friday-no-
brasil-devem-crescer-15-diz-associacao-comercial.ghtml  
 

Voltar ao índice 

 

https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/vendas-da-black-friday-no-brasil-devem-crescer-15-diz-associacao-comercial.ghtml
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/vendas-da-black-friday-no-brasil-devem-crescer-15-diz-associacao-comercial.ghtml
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3. Serviços – Turismo 

Brasileiros voltam a fazer viagens internacionais em 2017 

 
24 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

De acordo com a nova pesquisa de turismo da Euromonitor, o número 
de viagens internacionais saindo do Brasil deve chegar a 9,2 milhões em 2017, 
um crescimento de 2% quando comparado a 2016. O crescimento indica o 
retorno do interesse dos brasileiros em viagens para fora do país, após uma 
forte queda de 9% entre 2015 e 2016 

“A depreciação do real impactou o número de viagens com destinos para 
a Europa e Estados Unidos, porém, não impediu os brasileiros de viajarem 
para fora do país. Cidades na América Latina, como Cartagena e Buenos Aires, 
foram os destinados mais procurados”, comenta Marília Borges, analista de 
pesquisa da Euromonitor. 

Segundo dados da Euromonitor, o número de viagens internacionais 
deve continuar crescendo em média 3% ao ano até 2022, um desempenho 
mais forte que o esperado na edição anterior da pesquisa. 

Somente 4% das viagens dos brasileiros têm destino ao exterior 
Apesar do brasileiro estar voltando a buscar viagens no exterior, viagens 

nacionais continuam a dominar o destino final. Segundo dados da Euromonitor, 
o número de viagens domésticas deve chegar a 223,2 milhões em 2017, 
representando 96% do total de viagens feitas pelos brasileiros. 

“O brasileiro não viaja tanto ao exterior – pelo menos, não tanto quanto 
seus vizinhos. O pico máximo atingido pelas viagens internacionais foi em 2015 
quando elas representaram 4,4% do total de viagens de turistas residentes no 
Brasil. Essa proporção é muito baixa mesmo quando comparada aos outros 
países da América Latina. As taxas no Chile e na Argentina, por exemplo, 
chegam a 14% e 30%, respectivamente. Um dos motivos para isso reside no 
fato de que o Brasil conta com um número grande de feriados durante o ano, o 
que beneficia viagens de duração mais curta. Isso não raro implica viagens 
para destinos domésticos, como praias e parques nacionais”, finaliza Marília. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-voltam-fazer-viagens-
internacionais-em-2017/  
 

Voltar ao índice  
 

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-voltam-fazer-viagens-internacionais-em-2017/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-voltam-fazer-viagens-internacionais-em-2017/
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4. Comércio Eletrônico 

Black Friday: pequenas lojas virtuais devem registrar vendas recordes 
este ano; confira cuidados 

 
24 de Outubro de 2016 

Fonte: E-commerce News 
 

O Black Friday 2017 deve ser um marco para os pequenos lojistas 
virtuais, projetam especialistas. Com a melhora dos números do varejo e a 
expectativa de faturamento de R$ 2,2 bilhões no dia 24 de novembro, segundo 
dados do Google, as PMEs devem ser grandes beneficiadas pela data. 
Enquanto o tráfego das grandes redes aumenta em torno de 130% no período, 
para os pequenos esta alta ultrapassa 160%, ainda de acordo com a empresa. 

“A data é a grande chance para a PME divulgar sua loja e conquistar 
novos clientes, além de fidelizar os antigos. E tudo indica que este ano as 
vendas serão 20% maiores do que 2016”, explica Breno Nogueira, especialista 
em comércio eletrônico e Head da Loja Integrada (www.lojaintegrada.com.br) – 
plataforma para criação de lojas virtuais mais popular do país com mais de 500 
mil lojas criadas. Somente na plataforma, voltada para pequenos e médios 
empreendedores, a data deve ajudar a fechar o mês de novembro em cerca de 
R$ 60 milhões em faturamento. 

Muitos lojistas fazem a estreia no Black Friday este ano e, por isso, o 
especialista recomenda planejamento. Nogueira lista sete passos fundamentais 
para a PME aproveitar o dia de descontos e alavancar as vendas. 

Faça planejamento das promoções 
Não espere a semana do Black Friday para definir os produtos que 

entrarão em promoção e quais descontos irá oferecer. Avalie o fluxo de caixa 
da loja e faça um planejamento estratégico específico para a data. Isso evita 
que você saia no prejuízo. 

Aposte na divulgação 
Após definir as promoções, desenvolver uma estratégia de divulgação 

também é essencial. Crie um cronograma de publicações, determinando em 
quais canais cada anúncio será divulgado e para quais públicos será 
direcionado. Vale investir em posts em redes sociais, Google Adwords e e-mail 
marketing, por exemplo. 

O cliente precisa saber que a loja participará do Black Friday no 
momento em que entra no site. Invista em banners e selos de produtos ou 
mude o layout da página para avisá-lo das principais promoções. 

Verifique seu estoque 
No Black Friday, é preciso conferir os produtos disponíveis no estoque e 

manter esse número sempre atualizado. “Isso evitará que o lojista venda mais 
do que tem ou até mesmo perca vendas porque acabaram seus produtos”, 
explica Breno. 

Pense na logística 
Com o aumento do volume de entregas no Black Friday, é essencial 

planejar a logística antecipadamente e especificar ao consumidor um prazo 
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viável. Caso necessário, o lojista pode adicionar mais alguns dias no frete 
comum do site por precaução. 

Promova boa experiência ao usuário 
Qualidade da entrega, atendimento rápido e bom serviço de pós-venda 

são aspectos que promovem uma boa experiência de compra, proporcionam 
mais confiança ao usuário e ajudam a transformar o consumidor do Black 
Friday em um cliente permanente da loja. 

Dê um bônus para o cliente voltar 
Faça uma campanha que estimule o retorno do cliente após a data. 

Quem comprar na loja durante o Black Friday recebe um desconto na próxima 
compra, por exemplo, com prazo de validade. Se comunique com o cliente, 
lembre-o sobre o desconto para que ele volte a sua loja virtual. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/black-friday-pequenas-lojas-
virtuais-devem-registrar-vendas-recordes-este-ano-confira-cuidados/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Pequenos negócios geram 389 mil empregos no ano 

 
24 de Outubro de 2016 
Fonte: Administradores  

 
 Nos últimos seis meses, esses empreendimentos apresentaram saldo positivo 
de contratações 
 

As micro e pequenas empresas se mantêm como as principais 
responsáveis pelo saldo positivo de empregos no Brasil, em 2017. De acordo 
com levantamento feito mensalmente pelo Sebrae, com base no Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), fornecido pelo Ministério do 
Trabalho, desde o início do ano, elas apresentaram número de contratações 
superior ao de demissões, exceto no mês de março. Entre janeiro e setembro, 
os pequenos negócios criaram 389 mil novos postos de trabalho, enquanto que 
as médias e grandes apresentaram saldo negativo de 200 mil. 

“Os pequenos negócios são os grandes responsáveis pela redução do 
desemprego no país. Eles são fundamentais para impulsionar a retomada da 
economia”, enfatiza a diretora-presidente em exercício do Sebrae, Heloisa 
Menezes. Ela ainda destaca que, de janeiro a setembro, esse segmento 
apresentou saldo positivo e apenas no mês de março houve saldo negativo. Já 
as empresas de maior porte tiveram um número de contratações maior do que 
de demissões, somente em abril e maio.  

No mês de setembro, os pequenos negócios registraram criação líquida 
de 51,2 mil empregos, enquanto as médias e grandes empresas extinguiram 
16,1 mil postos de trabalho. No total, considerando o saldo de empregos das 
empresas ligadas à administração pública, foram gerados no Brasil, em 
setembro, 34,4 mil vagas. 

Tanto no acumulado do ano, como no mês de setembro, as micro e 
pequenas empresas do setor de Serviços foram as que mais contrataram, com 
234,3 mil novos postos, de janeiro a setembro, ou seja, 60% do total. No mês 
passado, esse setor empregou cerca de 25 mil trabalhadores, sendo que mais 
de 10 mil correspondem a pequenos negócios que atuam no ramo imobiliário e 
outros 5,6 mil, nos segmentos de hospedagem e alimentação. 

Em setembro, sobressaíram-se também as micro e pequenas empresas 
que atuam no Comércio, com geração de 15,2 mil vagas, e as da Indústria de 
Transformação, com 12,3 mil novas ocupações. O único setor em que os 
pequenos negócios mais demitiram do que contrataram foi o Agropecuário, que 
apresentou um saldo negativo de 8,1 mil empregos. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/pequenos-negocios-
geram-389-mil-empregos-no-ano/121878/ 
 

Voltar ao índice 
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6. Curtas 

Recuperação da economia e do emprego eleva otimismo do brasileiro 

 
24 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Indicador da CNC mostra que as famílias estão mais confiantes no futuro. Melhora do 
cenário deve impulsionar compras 
 

Com a recuperação da economia e do mercado de trabalho, o brasileiro está 
cada vez mais otimista e disposto a comprar. Em outubro, o índice que mede a 
intenção de consumo das famílias registrou alta de 1,4% e alcançou os 77,9 pontos. 
Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) e foram divulgados nesta terça-feira (24). 

Os números da pesquisa mostram, ainda, que frente a outubro do ano 
passado, o indicador registrou crescimento ainda mais expressivo: avançou 5,4%. “A 
intenção de consumo das famílias segue em recuperação lenta, porém progressiva”, 
explicou a assistente econômica da CNC, Juliana Serapio. 

Praticamente todos os elementos avaliados na pesquisa para formar o 
indicador apresentaram melhora em outubro. Um dos destaques é a avaliação sobre o 
emprego atual. Esse componente do indicador chegou aos 107,4 pontos e apresentou 
alta de 0,9% no mês. 

Melhora do emprego 
Na prática, esse componente que avalia o emprego atual mostra que o 

brasileiro está confiante de permanecer na mesma empresa nos próximos meses, uma 
segurança que dá estabilidade para planejar e fazer compras de maior importância ou 
financiadas. 

“Os sinais de regeneração do mercado de trabalho deverão contribuir para 
elevar o grau de confiança dos consumidores nos próximos meses, dando 
sustentabilidade ao ritmo de crescimento das vendas”, afirmou a assistente econômica 
da CNC. 

Temer sanciona com vetos o novo parcelamento do Refis 

24 de Outubro de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
O presidente da República, Michel Temer, sancionou hoje (24) o projeto de lei 

que permite o parcelamento com descontos de dívidas com a União, tanto de pessoas 
físicas quanto de pessoas jurídicas. O projeto teve origem na MP do Refis, a Medida 
Provisória 783/2017. O texto foi sancionado com vetos e deverá ser publicado amanhã 
(25), no Diário Oficial da União. 

O PL é resultado de muitas negociações entre equipe econômica e os 
parlamentares. Após mudanças que desfiguraram o texto no Congresso, os técnicos 
do governo voltaram à mesa de negociações. A proposta aprovada prevê descontos 
sobre os juros que podem variar de 50% a 90%, de acordo com a modalidade de 
pagamento escolhida; e de 25% a 70% para as multas. 

De acordo com o relator do projeto na Câmara, deputado Newton Cardoso Jr. 
(PMDB-MG), no entanto, o prazo de adesão ao programa, atualmente fixado em 31 de 
outubro, precisa ser prorrogado. O deputado disse que fez o pleito ao presidente 
Temer e também ao líder do governo, deputado Agnaldo Ribeiro (PP-PB). Cardoso Jr. 
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argumenta que é necessário prazo maior para que os interessados possam aderir ao 
programa. 

Segundo o deputado, o governo deverá editar uma MP prorrogando a data 
para adesão. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não houve confirmação 
sobre ampliação do prazo para a adesão e também sobre os possíveis vetos à 
matéria. Com a sanção, caberá à Receita Federal fazer a regulamentação das novas 
regras de adesão ao programa. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-10/temer-sanciona-com-
vetos-o-novo-parcelamento-do-refis  
 

Voltar ao índice  
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7. 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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“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.” 

 

 
 

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 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


