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1. Tributos 

Contribuintes que já aderiram ao Refis não precisam fazer novo 
requerimento 

 
26 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

As empresas e pessoas físicas que já aderiram ao Programa Especial 
de Regularização Tributária (Pert), conhecido como novo Refis, não precisam 
fazer novo requerimento à Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). Os dois órgãos publicaram hoje (26), no Diário 
Oficial da União, instruções normativas para regulamentar a adesão de acordo 
com as novas regras da Lei nº 13.496, publicada no Diário Oficial da União 
dessa quarta-feira (25), objeto da conversão da Medida Provisória nº 783, de 
maio de 2017. 

Segundo a Receita Federal, os débitos de quem já aderiu ao programa 
na vigência da medida provisória serão automaticamente migrados para o 
parcelamento nos termos da nova lei e o saldo devedor ajustado ao novo 
percentual de desconto das multas. 

Para os contribuintes que ainda não aderiram, está disponível, desde as 
8h de hoje, a adesão de acordo com as novas regras. 

Prorrogação 
Por enquanto, a adesão ao Pert está disponível até 31 de outubro no 

Centro Virtual de Atendimento no site da Receita Federal na Internet (e-CAC), 
inclusive durante o fim de semana de 28 e 29 de outubro. 

Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o prazo de 
adesão ao programa poderá ser prorrogado. “Pode ser [prorrogado]. Mas isso 
não está definido ainda”, afirmou, após participar do 3º Fórum Nacional do 
Comércio, organizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). 

Meirelles acrescentou que o ministério ainda está fazendo os cálculos 
para saber qual será a arrecadação do governo com o programa. Ele 
acrescentou que cálculos preliminares indicam arrecadação em torno de R$ 7 
bilhões. Inicialmente, o governo previa arrecadar R$ 13,3 bilhões. Com 
alterações feitas no Congresso Nacional, a estimativa caiu para R$ 8,8 bilhões. 

Novidades da lei 
Segundo a Receita, entre as novidades da lei destaca-se a possibilidade 

de parcelar débitos provenientes de tributos retidos na fonte ou descontados de 
segurados; débitos lançados diante da constatação de prática de crime de 
sonegação, fraude ou conluio; e débitos devidos por incorporadora optante do 
Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação. No texto original da 
medida provisória, esses débitos não podiam ser parcelados no Pert. 

A lei traz nova modalidade de pagamento da dívida não prevista no texto 
original: 24% de entrada, em 24 parcelas, podendo o restante ser amortizado 
com créditos que porventura o contribuinte tenha na Receita, inclusive 
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provenientes de Prejuízo Fiscal ou Base de Cálculo Negativa da Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido (CSLL). 

Para dívidas inferiores a R$ 15 milhões, o percentual a ser pago em 
2017, sem descontos, foi reduzido de 7,5% para 5%. 

Outra mudança feita no Congresso foi o aumento dos descontos sobre 
multas: após pagamento da entrada em 2017 (5% ou 20%, conforme a dívida 
seja maior ou menor que R$ 15 milhões), se o contribuinte optar por pagar todo 
o saldo da dívida em janeiro de 2018, terá desconto de 90% sobre os juros e 
70% sobre as multas; se optar por pagar o saldo da dívida em 145 parcelas, os 
descontos serão de 80% sobre os juros e de 50% sobre as multas; se optar por 
pagar o saldo da dívida em 175 parcelas, permanecem os descontos de 50% 
dos juros e de 25% das multas. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/contribuintes-que-ja-
aderiram-ao-refis-nao-precisam-fazer-novo-requerimento 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio – Atacado 

Confiança do Comércio avança e atinge maior nível desde agosto de 2014 

 
27 de Outubro de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas 
subiu 3,3 pontos em outubro, atingindo 92,5 pontos. Com a segunda alta 
consecutiva, o indicador registra o maior nível desde agosto de 2014 (92,7 
pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice subiu pelo segundo mês 
seguido (3,0 pontos). 

“A expressiva alta do ICOM nos últimos dois meses e o registro de seu 
maior nível desde 2014 reforçam a percepção de que o efeito da crise política 
de maio passou completamente e de que os indicadores de confiança do setor 
retomam a tendência de alta do início do ano. O movimento sugere que o 
segmento segue em recuperação lenta, sob influência da inflação baixa e do 
ciclo de redução das taxas de juros”, avalia Rodolpho Tobler, Coordenador da 
Sondagem do Comércio da FGV IBRE. 

A alta do ICOM em outubro estendeu-se a 10 dos 13 segmentos 
pesquisados. Houve melhora tanto das expectativas quanto das avaliações 
sobre a situação atual. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 2,3 pontos, 
para 86,2 pontos, o maior desde janeiro de 2015 (87,4 pontos). Já o Índice de 
Expectativas (IE-COM) avançou 4,1 pontos, para 99,2 pontos, o maior desde 
março de 2014 (102,0 pontos). 

Índice de Situação Atual e de Desconforto em recuperação 
A melhora dos indicadores da Sondagem do Comércio é reforçada pela 

queda de um “índice de desconforto” do Comércio, construído como a soma 
das proporções de empresas que apontam fatores limitativos à melhoria dos 
negócios tradicionalmente relacionados ao mau humor empresarial: demanda 
insuficiente, custo financeiro e acesso a crédito bancário. A relação entre este 
indicador e o ISA-COM tem sido historicamente forte (correlação de -0,99). 

Enquanto o ISA-COM em médias móveis trimestrais subiu pelo segundo 
mês consecutivo e está 21,0 pontos acima do mínimo registrado em dezembro 
de 2015, o “Índice de Desconforto” caiu pelo sexto mês seguido na mesma 
métrica, ficando 18,1 pontos abaixo do máximo de outubro de 2015. Apesar de 
os dois índices estarem ainda distantes da média histórica de 100 pontos, a 
melhora recente reforça a sinalização de recuperação gradual do setor. 

A edição de outubro de 2017 coletou informações de 1.209 empresas 
entre os dias 02 e 25 deste mês. 

A próxima divulgação da Sondagem do Comércio ocorrerá em 28 de 
novembro de 2017. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&contentId=8A7C82C55EC04CF1015F5D2DC8497274  
 

Voltar ao índice 

http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3&contentId=8A7C82C55EC04CF1015F5D2DC8497274
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3&contentId=8A7C82C55EC04CF1015F5D2DC8497274


 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

3. Serviços – Publicidade e Propaganda 

76% dos profissionais desenvolvem páginas web adaptadas para dispositivos 
móveis 

 
26 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Buscando entender o segmento de desenvolvedores e designers web, a 
GoDaddy, plataforma de cloud dedicada a pequenos negócios e empreendimentos 
independentes, realizou uma pesquisa global com 1.500 profissionais da área em seis 
países: Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Índia, Brasil e México. 

Dentre os resultados, podemos notar como a mobilidade é uma parte 
importante do trabalho dos desenvolvedores web globalmente, com 69% dos 
participantes da pesquisa global desenvolvem páginas web adaptadas para 
dispositivos móveis. A importância da mobilidade não é novidade e não é subestimada 
em nenhuma das regiões, já que ser mobile-friendly não é mais uma tendência, mas 
uma realidade: 

Cerca de 37% dos profissionais web brasileiros entrevistados disseram que 
mais de metade do seu trabalho com desenvolvimento web está focado na entrega de 
produtos e serviços para dispositivos móveis. 

Em adição a isso, 76,3% dos profissionais web brasileiros entrevistados 
disseram desenvolver páginas web adaptadas para dispositivos móveis 

Maturidade do mercado 
Um ponto interessante da pesquisa são as diferenças de maturidade de cada 

mercado, como, por exemplo, no Brasil, esses profissionais trabalham mais em 
empresas maiores do que nos Estados Unidos, onde tendem a trabalhar mais em 
pequenas empresas: 

No Brasil, 44,5% dos profissionais web trabalham em empresas com mais de 
100 funcionários, enquanto nos Estados Unidos, 15,4% fazem o mesmo. 

A questão é que em mercados emergentes como o brasileiro, as condições de 
trabalho independente ainda não atingiram o nível ideal de acessibilidade e 
autossuficiência como nos Estados Unidos. “Esse amadurecimento, de certa forma, 
acompanha o crescimento das micro e pequenas empresas no país, pois conforme 
elas crescem e se tornam mais complexas, existe uma necessidade maior de contratar 
profissionais dessa área, já que a presença digital desses micros negócios começa a 
se tornar mais multifacetado, precisando, por exemplo, de mais customização e 
serviços mais especializados de tecnologia”, comenta Cristiano Mendes, diretor de 
produtos para a GoDaddy na América Latina. 

Outro reflexo das condições de trabalho para esse setor é a renda. Os 
desenvolvedores e designers web nos Estados Unidos geram mais receita por cliente 
do que em qualquer outra região. Enquanto no Brasil eles parecem registrar uma 
distribuição similar da receita líquida anual dos norte-americanos, por cliente os dados 
mostram um sinal mais representativo de maturidade de mercado. 

Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, cerca de 28% dos 
desenvolvedores web afirmam ganhar entre 5 e 10 mil por cliente, anualmente. Porém, 
os brasileiros tendem a ter mais de 30 clientes que os americanos, ao passo que os 
norte-americanos tendem a ter menos de 30 clientes. Inclusive, 40% dos americanos 
afirmaram gerar mais de 25 mil dólares por cliente, por ano. 



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

Além disso, um ambiente estimulante que ative a produtividade é ideal para 
qualquer tipo de trabalho. No entanto, desenvolvedores e designers web parecem 
preferir condições específicas para garantir sua eficiência. 

Os profissionais independentes, por exemplo, tendem a trabalhar mais em suas 
próprias casas, pois 53,6% dizem trabalhar principalmente de home office. De fato, o 
home office é uma tendência global crescente, e desenvolvedores e designers web em 
outras regiões também parecem preferir a privacidade de suas casas, pois 64,1% dos 
profissionais web norte americanos afirmam trabalhar de home office. 

Porém, como visto anteriormente, muitos desenvolvedores web brasileiros 
trabalham em grandes empresas, o que pode explicar o segundo local de trabalho 
mais comum, com 28,5% dos profissionais: um escritório tradicional. Inclusive, 45% 
trabalha com cronogramas convencionais, ou seja, seguindo horário comercial. 

“Enquanto os negócios são muito pequenos, o empreendedor pode facilmente 
criar e gerenciar sua presença online sozinho, mas conforme a empresa evolui, ele 
pode precisar de mais funcionalidades e conhecimentos mais técnicos para aplica-las, 
buscando, assim, um profissional web”, comenta Mendes. 

Serviços populares 
Para qualquer empresário independente, as mídias sociais são muitas vezes 

um componente ativo para alcançar clientes, obter novas ideias e compartilhar seu 
trabalho. Tanto que 64,4% dos desenvolvedores web utilizam o Facebook para seus 
clientes. Inclusive, o Google Analytics e mídias sociais são ferramentas populares 
entre desenvolvedores globalmente: no geral, 62,2% disseram que utilizam Google 
Analytics para seus clientes. 

Por fim, a loja online é uma tendência contínua no Brasil, com 61% dos 
desenvolvedores e designers web dizendo que é o tipo de aplicação que mais integra 
em seus serviços, juntamente com meios de pagamento (62%). Ganhando, inclusive, 
do e-mail (60%). 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/76-dos-profissionais-
desenvolvem-paginas-web-adaptadas-para-dispositivos-moveis/  
 

Voltar ao índice 

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/76-dos-profissionais-desenvolvem-paginas-web-adaptadas-para-dispositivos-moveis/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/76-dos-profissionais-desenvolvem-paginas-web-adaptadas-para-dispositivos-moveis/
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4. Comércio Eletrônico 

Reservas online de viagem atingem alta em outubro: 12% maior que a média do 
ano 

 26 de Outubro de 2017 
Fonte: E-commerce News  

 
Com a chegada do verão, os brasileiros já estão programando suas férias de 

janeiro, Ano Novo e, inclusive, Carnaval. Segundo a Worldpay, empresa global de 
pagamentos, os meses de outubro e de novembro são os mais movimentados para 
companhias aéreas e agências de viagem online, com um aumento de 12% nas 
reservas maior do que a média de todo o ano. 

Uma análise do padrão de consumo revelou que o número de agendamentos 
online teve um pico em meados de Novembro (semana do dia 14), quando foi 11% 
maior que as duas semanas anteriores. Já um segundo pico de vendas ocorreu na 
primeira semana de outubro, o que sugere que vários brasileiros preferem agendar 
viagens de férias e feriados com antecedência. 

Por outro lado, ainda há um número significativo de brasileiros que opta por 
fazer sua reserva de viagem de última hora e aproveitar as ofertas de passagens. Os 
dados da Worldpay também revelam que a compra online na última semana de 
outubro pode ser até 16% mais barata em comparação com as três semanas 
anteriores, o que mostra que esperar até o último momento para fazer a reserva vale a 
pena. 

As ofertas de última hora em viagens e hospedagens podem resultar em 
economias significativas para viajantes mais experientes que desejam fazer compras 
de forma mais espontânea. Já os viajantes que querem economizar ainda mais 
dinheiro, o melhor dia para viajar é terça-feira, sendo possível poupar 
aproximadamente 18%/R$ 126,00 em relação à média de preço comparado aos outros 
dias. 

Apesar da crise econômica ter tido um impacto significativo na indústria do 
turismo, o setor está começando a decolar novamente para as companhias aéreas e 
agências de turismo. Como resultado da recuperação da economia, quase metade dos 
viajantes (49%) acredita que vão viajar mais nos próximos anos por lazer. De uma 
forma geral, a análise da Worldpay também revelou que as reservas online crescem 
em uma média de 24% ao ano no Brasil.5 

Sobre essa análise, Juan D’Antiochia, Gerente Geral da Worldpay na América 
Latina afirma: “Graças à facilidade e conveniência, as agências de turismo online 
estão se tornando a opção preferida pelos consumidores para o agendamento de 
viagens. Os turistas com mais experiência adoram comparar preços, pesquisar as 
melhores ofertas e agendar vôos por meio de um site que seja conveniente e fácil de 
navegar. Oferecer um processo de pagamento eficiente ajuda as agências de turismo 
a criarem uma experiência de viagem fluida que vai ao encontro das demandas do 
consumidor moderno”. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/reservas-online-de-
viagem-atingem-alta-em-outubro-12-maior-que-a-media-do-ano/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Aplicação de recursos do FGTS vai gerar 6,7 milhões de empregos até 
2021 

26 de Outubro de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Só em 2018, quase 1,8 milhão de vagas serão abertas; investimentos do fundo 
somam R$ 330 milhões nos próximos quatro anos 
 

Até 2021, os investimentos com recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) vão gerar 6,7 milhões de empregos diretos no 
Brasil. A previsão está no Orçamento 2018-2021, apresentado pelo Conselho 
Curador do FGTS na última terça-feira (24). 

Somente no próximo ano, de acordo com a proposta, a aplicação dos 
recursos vai gerar 1.749.891 novas vagas. Em 2019 e 2020, a estimativa é de 
1.659.900. Por último, em 2021, estão previstas a abertura de 1.648.350 
oportunidades no mercado de trabalho. 

A geração de empregos será possível devido aos investimentos do 
FGTS em habitação, saneamento e infraestrutura, que somarão cerca de R$ 
330 milhões nos próximos quatro anos. 

“Esses recursos serão alocados de forma a contribuir significativamente 
na retomada do crescimento do País, ajudando na recuperação da economia e 
na geração de empregos para os trabalhadores brasileiros”, afirmou o ministro 
do Trabalho e presidente do Conselho Curador, Ronaldo Nogueira. 

Na área de habitação popular, serão mais 1,22 milhão de vagas anuais 
nos próximos quatro anos. O setor será responsável pela maior parte da 
geração dos empregos, já que receberá R$ 64 bilhões até 2021. 

Para a infraestrutura, que contará com R$ 7 bilhões em 2018, a 
expectativa é que sejam abertas cerca de 191 mil vagas já no próximo ano. 
Nos três anos seguintes, a previsão é de 164 mil empregos anuais em 
infraestrutura urbana. 

Outros 151 mil postos de trabalho em 2018 serão abertos no setor de 
saneamento, refletindo os investimentos de R$ 1,65 bilhão. De 2019 a 2021, a 
média prevista é de 132 mil vagas anuais. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/aplicacao-de-recursos-
do-fgts-vai-gerar-6-7-milhoes-de-empregos-ate-2021  
 

 Voltar ao índice  

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/aplicacao-de-recursos-do-fgts-vai-gerar-6-7-milhoes-de-empregos-ate-2021
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/aplicacao-de-recursos-do-fgts-vai-gerar-6-7-milhoes-de-empregos-ate-2021
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6. Franquias 

Setor de franquias aumenta faturamento e aposta em cidades do interior 

 
26 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico  
 

O setor de franquias registrou crescimento de 7,8% no terceiro trimestre de 
2017 em relação com o mesmo período de 2016. De acordo com dados divulgados 
nesta quinta-feira (26) pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), entidade que 
representa o setor, o faturamento passou de R$ 38,8 bilhões para R$ 41,8 bilhões no 
intervalo. No acumulado para os nove primeiros meses de 2017, o segmento registra 
crescimento de 8% em relação a igual período de 2016, totalizando faturamento de R$ 
116 bilhões. 

Até o final deste ano, o setor espera manter o faturamento na casa de 8% e 
aumentar em 2% o número de franquias . Para 2018, as projeções indicam 
crescimento de 8% a 10% no faturamento e de 5 a 6% no número de unidades. Os 
números influenciam diretamente na taxa de emprego  na área, que deve registrar 
crescimento de 0,5% a 1,5%, em 2017, e de 5% e 6%, em 2018. 

Para Altino Cristofoletti Junior, presidente da ABF, o otimismo está relacionado 
ao período de retomada da economia, acompanhado das seguidas quedas na taxa de 
juros, da redução da taxa de desemprego e do movimento de redução do nível de 
inflação. "Tenho conversado com muitos franqueadores e todos eles estão nessa 
perspectiva de voltar a crescer dois dígitos”, disse, durante a 17ª Convenção ABF do 
Franchising. 

Boa parte desse resultado é proporcionado por franquias presentes nas 
capitais brasileiras, que respondem por nove das dez cidades com maior número de 
unidades em todo o País. No entanto, a associação destaca a alta registrada em 
cidades do interior. Das cinco cidades com o maior crescimento no número de 
unidades franqueadas no primeiro semestre de 2017, três não são capitais: São José 
dos Campos (SP), com alta de 13%, Niterói (RJ), 12%, e Uberlândia (MG), 11%. 

No mesmo período, quatro não capitais ficaram entre as dez com o maior 
crescimento da presença de marcas que atuam com o modelo: Campinas (SP), com 
alta de 20%, São José dos Campos (SP), 19%, Jundiaí (SP), 17% e Uberlândia, 17%. 
"As redes brasileiras estão procurando soluções nos mais diversos canais para atingir 
populações menores. Se antes tínhamos o franchising concentrado em cidades com 
mais de 300 mil habitantes, vemos isso paulatinamente migrando para municípios com 
baixa população", explica Cristofoletti Junior. 

A principal mudança, de acordo com a associação, está na adaptação no 
formato das franquias para cidades menores. Segundo Cristofoletti Junior, as 
empresas perceberam a "necessidade de ter soluções que possibilitam 
empreendedores com capital menor, um formato de investimento um pouco menor". O 
conceito, segundo ele, também ajuda a rentabilizar mais o franqueado. 

A projeção do setor aponta que, apesar de expectativa de alta no faturamento e 
no número de unidades, o número de marcas que trabalham com franquias deve 
diminuir 6% entre janeiro e dezembro de 2017. A explicação está no índice de 
unidades por marca, que deve ficar mais elevado. Assim, se antes mais empresas 
contavam com poucas lojas em uma cidade, agora, um número reduzido de marcas 
deve investir mais em novas pontos. 

Entretenimento e eletrônicos com os maiores crescimentos 
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Ainda segundo o levantamento, os setores de entretenimento e lazer , com alta 
de 13,1%, e de comunicação, informática e eletrônicos , 12,7%, foram os que 
apresentaram o maior crescimento de faturamento na comparação entre o terceiro 
trimestre de 2017 e o mesmo período do ano passado. Em seguida, estão os 
segmentos de serviços e outros negócios e serviços educacionais , com 9,7% cada. 
No último caso,  a análise está fortemente ligada à busca por qualificação dos 
trabalhadores em meio a crise. 

O números da categoria foram influenciados pelos bons resultados de escolas 
de idiomas e redes de treinamento, que foram bastante demandadas por quem deseja 
crescer em sua área ou se recolocar no mercado. As áreas de casa e construção – 
impactada pela flexibilização do crédito imobiliário – e de saúde, beleza e bem-estar 
também registraram crescimento significativo, com alta de 9,2% cada. Com o maior 
faturamento, o segmento de alimentação registrou crescimento de 6,1% no período, 
totalizando cerca de R$ 10,8 bilhões no 3º trimestre desse ano. 

Segundo Alexandre Guerra, vice-presidente da ABF, a retomada, ainda que 
sutil, das taxas de emprego, contribui com o resultado, já que boa parte do retorno 
financeiro do setor está ligado às despesas de trabalhadores durante o expediente. "A 
gente já sente uma retomada. Esse crescimento na parte de entretenimento e lazer 
indica que a gente vai ter uma retomada no volume de pessoas indo aos shoppings", 
explica, ligando a frequentação dos centros comerciais com maior consumo em 
alimentação nestes locais. 

Aprendizado com a crise 
Com projeções mais otimistas para o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação 

em 2017, o setor considera ter ultrapassado o período mais acentuado da crise 
econômica. Para Alexandre Guerra, vice-presidente da ABF, o período deixa vários 
aprendizados para o setor. Um deles é a busca por avaliações equilibradas do 
momento econômico. Segundo ele, o índice de unidades fechadas no primeiro 
semestre desse ano ficou em 5%, 2 pontos percentuais a mais que em 2016. "Apesar 
de ter aumentado, se você comparar com o mercado geral, o número médio de 
fechamento é gritantemente menor", analisa. 

"O empresário está sempre trabalhando nos extremos no Brasil. A gente 
precisa liderar nossos negócios com uma visão mais de centro", opina. Guerra 
também analisa o franchising como "um setor que se torna maior quando a gente tem 
um cenário econômico maior e se torna mais relevante no momento de incerteza". 
Para ele, muitos empreendedores decidem abrir uma nova franquia pela segurança 
que o modelo oferece em situações menos favoráveis. 

Leia também: Brasileiros gastaram US$ 1,716 bilhão no exterior em setembro, 
diz BC 

Já Cristofoletti Junior entende que os últimos meses fizeram os franqueados 
administrarem suas unidades de forma mais eficaz. Com isso, quem sobreviveu a 
esse período, se saiu fortalecido. "As taxas de crescimento estão se dando muito por 
crescimento interno", explica. Segundo ele, muitos empreendedores conseguiram abrir 
novas franquias por conta do experiência obtida em um cenário mais adverso. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-10-26/faturamento-setor-franquias.html 
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7. Mercado Imobiliário 

Abecip: crédito imobiliário soma R$ 3,41 bi em setembro, avanço de 8,2% 

 
26 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio e Serviços  
 

O crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 3,41 bilhões 
em setembro, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O volume representa um crescimento 
de 8,2% em relação ao mesmo mês de 2016, e queda de 22,7% na 
comparação com agosto. 

No acumulado do ano, o volume financiado chegou a R$ 32,63 bilhões, 
montante 2,9% inferior ao observado em igual período de 2016. Nos 12 meses 
compreendidos entre outubro de 2016 e setembro de 2017, foram aplicados R$ 
45,64 bilhões na aquisição e construção de imóveis com recursos da 
poupança, retração de 3,2% em relação ao apurado nos 12 meses 
precedentes. 

Em número de unidades, foram financiados em setembro, nas 
modalidades de aquisição e construção, 14,4 mil imóveis, queda de 21,6% em 
relação a agosto. Entretanto, em relação a setembro do ano passado, houve 
alta de 17,8%. 

Nos primeiros nove meses de 2017, foram financiadas aquisições e 
construções de 131,8 mil imóveis, queda de 11% em relação ao mesmo 
período de 2016, quando 148,1 mil unidades foram objeto de financiamento 
bancário. 

"O cenário macroeconômico mais favorável dos últimos meses, com 
inflação em queda e expectativa de novas reduções da taxa Selic, vem 
propiciando um ambiente mais competitivo para a caderneta de poupança. A 
previsão é que a captação líquida de 2017 seja positiva, interrompendo um 
período de dois anos de perdas", projeta a Abecip. 
 
http://www.dci.com.br/economia/abecip--credito-imobiliario-soma-r$-3,41-bi-em-
setembro,-avanco-de-8,2--id660299.html  
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8. Curtas 

Telefonia está 10,5% mais barata em 2017 

 26 de Outubro de 2017 
Fonte: E-commerce News  

 
Telefonia, Fotografia e Moda & Acessórios tiveram no acumulado de 2017 

quedas de 10,5%, 6,55% e 2,33% respectivamente, enquanto o índice geral 
apresentou diminuição de 1,36%. Essa menor queda do índice geral deve-se ao fato 
de que houve aumento de preços em outras categorias, como Brinquedos & Games 
(5,16%), Cosméticos & Perfumaria (3,51%) e Eletrônicos (3,26%). O IPCA acumulado 
no período, de janeiro a setembro deste ano, foi de 1,78%. 

Embora os itens analisados representem 80% do portfólio de produtos online, 
estes representam somente 11% da cesta de produtos para cálculo do IPCA, 
demonstrando que os produtos da pesquisa Fipe/Buscapé são mais restritos que os 
da cesta básica – que abrangem alimentos, itens de construção, entre outros. 

O índice FIPE/Buscapé, criado em 2011, monitora os preços do e-commerce 
brasileiro com auxílio da base de dados do Buscapé e do Ebit, esta última empresa 
pioneira e de destaque no acompanhamento de preços do e-commerce com as mais 
de 21 mil lojas online parceiras. 

MDIC abre inscrições para 8º Conferência Brasileira de Arranjos Locais 

 
26 de Outubro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Evento será realizado em Brasília entre os dias 7 e 9 de novembro 
 

As inscrições para a 8ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais 
(APLs) já podem ser realizadas, gratuitamente, a partir desta quinta-feira, por meio do 
site www.conferenciabrasileiraapl.com.br.  O evento, que será realizado entre os dias 
7 e 9 de novembro em Brasília, deve reunir cerca de mil pessoas envolvidas direta e 
indiretamente com a dinâmica dos APLs.  

No site também é possível se informar sobre a programação e os palestrantes 
do evento. Neste ano, tema central desta edição será “APLs como Estratégia de 
Desenvolvimento: das condições necessárias às vantagens competitivas”. 

A Conferência tem por objetivo criar um ambiente voltado ao debate para tornar 
mais claro o entendimento das perspectivas que se colocam no atual contexto dos 
Arranjos Produtivos Locais. Também visa aprimorar a atuação das instituições 
envolvidas com os Arranjos na busca de soluções sobre políticas públicas 
diferenciadas à competitividade dos empreendimentos organizados em APLs. 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) 
APLs são aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, 

que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem entre si com outros atores locais como governo, 
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. 

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
09/11/2017 até 11/11/2017 – CONDOMÍNIO SHOW & FEIRA DA 
CONSTRUÇÃO - TUDO PARA SUA CASA, CONDOMÍNIO E LAZER EM UM 
SÓ LUGAR 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Ribeirão Shopping 
Cidade: Ribeirão Preto - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


