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1. Comércio 

Força-tarefa entre governo e iniciativa privada faz monitoramento contra 
fraudes na Black Friday 

 
11 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Ação envolve Secretaria Nacional do Consumidor, Procons e a plataforma 
digital privada Reclame Aqui. Medida combate maquiagens de preços e ofertas 
enganosas 

 
Para combater condutas maliciosas do mercado na Black Friday, como 

maquiagem de preços e ofertas enganosas que violam direitos do consumidor, 
a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), os Procons e a plataforma 
digital privada Reclame Aqui se uniram em uma ação de monitoramento de 
ofertas. Este ano, a Black Friday ocorre em 24 de novembro. 

De acordo com o Ministério da Justiça, a participação e o envolvimento 
de uma entidade civil privada nesse tipo de ação “é inédita e reforça as ações 
de defesa e proteção do consumidor dos órgãos públicos”. O Reclame Aqui vai 
informar à Senacon sobre ilegalidades identificadas em ofertas feitas pela 
internet. “Tanto os Procons como o Reclame Aqui já estão monitorando as 
ofertas na internet. Qualquer ilegalidade notada será objeto de investigação e 
de responsabilização na esfera administrativa”, garantiu o secretário nacional 
do consumidor, Arthur Rollo. 

Consumidor atento 
A Senacom recomenda que os consumidores também se mantenham 

vigilantes, monitorem os valores dos produtos de interesse desde já e fiquem 
atentos contra práticas enganosas. Mesmo com o mapeamento da Senacon e 
do Reclame Aqui, explica Arthur Rollo, é possível que as empresas adotem 
práticas que podem ferir os direitos dos consumidores. 

Um exemplo dessa prática: quando o valor dos produtos é aumentado 
semanas antes da Black Friday e, quando chega a data, as mercadorias são 
ofertadas em valores mais próximos aos originais, com alegações de desconto. 
Segundo o Ministério da Justiça, as empresas também costumam adotar 
valores do frete e de entrega acima do normal, o que encarece o preço final do 
produto. 
 
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/11/forca-tarefa-entre-governo-
e-iniciativa-privada-faz-monitoramento-contra-fraudes-na-black-friday 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Preços da construção civil registram queda em sete estados 

 
10 de Novembro de 2017 

Fonte: IBGE 
 

Em outubro, o Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) apresentou 
uma das menores taxas do ano (0,16%), registrando queda em sete estados, 
com destaque para Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Ainda em outubro, a parcela dos materiais apresentou uma variação 
menor (0,20%) que a verificada em setembro (0,45%), em especial no 
Maranhão, Ceará, Sergipe, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. “Não houve 
destaque para nenhum segmento da construção civil”, explica Augusto Oliveira, 
pesquisador do IBGE. 

Nos estados de Goiás e Roraima foi observada uma variação 
significativa no índice devido à ocorrência de reajustes salariais. No entanto, 
essas variações não impactaram o índice nacional porque esses estados têm 
um peso menor no cálculo. Outro fator, segundo Augusto, é que em outubro 
desse ano menos estados realizaram dissídios coletivos em comparação com 
outubro de 2016. 

Já o custo nacional da construção por metro quadrado subiu, passando 
de R$ 1.057,99, em setembro, para R$ 1.059,68 em outubro. 
 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/17921-precos-da-construcao-civil-registram-queda-em-sete-
estados.html 
 

Voltar ao índice  
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3. Bem-Estar do Consumidor 

Classe média brasileira voltará ao patamar de 2014 só em seis anos 

 
12 de Novembro de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 

Quando morava com os pais, até meados de 2015, Jennifer de Souza, de 22 
anos, trabalhava porque queria ajudar a complementar a renda da família, de classe 
média, que fechava todo mês em torno de R$ 3 mil. De Mauá, região metropolitana de 
São Paulo, a jovem aproveitou as vagas que surgiram com o boom do setor de 
serviços e comércio. Até que veio a crise. De dois anos para cá, foram alguns bicos, 
nada formal. Hoje, Jennifer vive das contribuições que consegue nas ruas paulistanas, 
onde, junto do marido, também pede dinheiro para ajudar famílias carentes de sua 
comunidade. "Isso é tudo de antes, quando a gente tinha dinheiro. Hoje não compro 
nada", diz ela, apontando para os acessórios de prata que usa nas mãos e pescoço. 

Na casa dos pais, o momento também é outro. O pai perdeu o emprego de 
motorista e só a mãe trabalha, com uma pequena banca de açaí em Mauá. 

A linha do tempo de Jennifer é um retrato da economia brasileira. Em 2015 e 
2016 as classes D e E engordaram em mais de 4 milhões de famílias. Só daqui a seis 
anos, em 2023, a classe média terá recuperado o patamar de participação que 
alcançou em 2014, quando 28% dos lares brasileiros tinham renda mensal de R$ 
2.302 a R$ 5.552. 

As projeções, realizadas pela Tendências Consultoria Integrada, fazem parte 
de estudo que analisa a evolução de famílias e renda entre as classes no Brasil até 
2026, a partir de dados do IBGE. Para Adriano Pitoli, um dos economistas 
responsáveis, o quadro se deve ao fim do crescimento econômico puxado por 
consumo e pelo setor de serviços. "Este avanço, que empregava principalmente mão 
de obra pouco qualificada, não tem mais espaço. No médio prazo, provavelmente 
haverá uma dinâmica mais concentradora de renda". 

Diferença 
A previsão é que a classe A recupere os rendimentos mais rapidamente nestes 

primeiros anos. Enquanto a renda total da classe C vai crescer a uma média anual de 
2,3% até 2026, a velocidade entre os mais ricos será de 4,1%, e de 3% para os 
rendimentos totais. Entre 2003 e 2014, a renda da classe média crescia cerca de 6% 
ao ano. 

Educação não revertida em produtividade, acesso ao crédito encurtado e fraco 
ambiente de negócios são listados pelo economista Marcelo Neri como entraves à 
retomada do antigo crescimento da classe média. 

Diretor da FGV Social, o economista foi responsável por cunhar o termo "nova 
classe média", em 2008. "Nossa situação fiscal não comporta um empurrão na classe 
C por meios tributários", diz. Para Neri, o governo precisa enfatizar a necessidade das 
reformas e se firmar como agente regulador, e não como um órgão que repassa 
recursos públicos para a população. As informações são do jornal O Estado de S. 
Paulo. 

 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/11/12/internas_economia,91
6138/classe-media-brasileira-voltara-ao-patamar-de-2014-so-em-seis-
anos.shtml 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Lojista deve ficar atento à legislação do e-commerce durante a Black Friday 

 
  07 de Novembro de 2017 
Fonte: E-commerce Brasil 

 
Empresários virtuais devem ficar atentos à legislação do e-commerce, 

principalmente em datas promocionais. As leis que estão em vigor hoje preveem 
punição para os lojistas que não respeitarem os direitos do consumidor, que fizerem 
propaganda enganosa ou abusiva e que usarem métodos desleais de comércio. É o 
que alerta a advogada Marcia B. Ottoni, consultora da Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico (camara-e.net) no vídeo Aspectos Legais do Comércio Eletrônico. 

O vídeo faz parte de uma série de minicursos de capacitação que a camara-
e.net, com o patrocínio da Braspag, preparou para os lojistas que vão participar da 
Black Friday e outras datas promocionais. Ottoni diz ainda que o lojista deve observar 
a clareza das informações sobre os produtos em oferta no site. “Essas informações 
devem estar em português, ser claras e objetivas, principalmente com relação aos 
preços, prazos de validade, origem e todos os aspectos de segurança”, explica. 

A advogada explica que a lei também define o que pode ser considerado 
publicidade enganosa. Segundo ela, a propaganda é considerada enganosa sempre 
que induzir o consumidor a erro. Outro ponto que o lojista deve observar é com 
relação ao que diz o Código de Defesa do Consumidor (CDC) sobre compras remotas. 
Pelo CDC, o consumidor tem direito à devolução (em até sete dias após o 
recebimento) em caso de divergência de tamanho, defeito ou se o produto real não 
estiver de acordo com a “imagem” no momento da compra remota. 

Esses mesmos temas são reforçados pelo Decreto Lei 7962/2013, que ainda 
exige que a loja virtual facilite o atendimento ao consumidor, informando, no site, CNP, 
Razão Social, endereço físico, meios de contato eletrônico (telefone, chat, e-mail, 
whatsapp etc.). O decreto diz ainda que a loja tem que informar as condições de 
pagamento da oferta, prazos de entrega e valores relacionados a eles, bem como 
enviar ao consumidor uma cópia da compra, para que ele possa corrigir qualquer 
incorreção na transação. 

Se as dicas do vídeo pudessem ser resumidas, seriam as seguintes: 
Forneça prazos de entrega certos e seguros – em datas promocionais, eles são 

diferentes; 
Faça promoções reais, que interessem ao consumidor; 
Encante o consumidor, não frustrando a sua expectativa. 
A série de vídeos inaugurada no ano passado faz parte do programa Black 

Friday Legal. Para acessar este e os demais vídeos, visite o canal da camara-e.net no 
YouTube (http://youtube.com/camaraenet). 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/legislacao-noticias/lojista-deve-ficar-
atento-a-legislacao-do-e-commerce-durante-a-black-friday/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Mais de 48 milhões de trabalhadores devem receber 13º salário até dezembro 

 
10 de Novembro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
O benefício deve ser pago em duas parcelas: a primeira deve ser quitada entre 1º de 
fevereiro até 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro 
 

De acordo com o Ministério do Trabalho, aproximadamente 48,1 milhões de 
trabalhadores, inseridos no mercado formal, receberão o 13º salário até o dia 20 de 
dezembro. O número detém 57,8% dos 83,3 milhões de brasileiros que tem direito ao 
benefício de pagamento extra. Vale ressaltar que o calendário da gratificação natalina 
é fixado pela Lei 4.749/1965, determinado que o parcelamento seja feito em duas 
vezes, sendo a primeira parcela quitada entre o primeiro dia de fevereiro até 30 de 
novembro, e a segunda até o dia 20 de dezembro. 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, expõe que o 13º salário é um direito 
importante garantido pela lei trabalhista. Para ele, a renda extra, auxilia positivamente 
a economia nacional. "O 13º é importante para o trabalhador, que vai movimentar a 
economia do País e é um direito que foi garantido pela nova legislação”, diz. 

Juntos, os trabalhadores devem injetar cerca de R$ 132,7 bilhões na economia 
brasileira, 66,2% dos R$ 200 bilhões estimados pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

A porcentagem inclui aposentados e pensionistas da Previdência Social 
(INSS), responsáveis por 34,2 milhões ou 40,9% do total. Cerca de 1,1 milhão de 
pessoas aposentadas e beneficiárias de pensão da União (Regime Próprio) também 
receberão o recurso. Representado aproximadamente 3,2% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do País, o Dieese prevê que a renda adicional recebida fique em R$ 2.251. 

Quem pode receber? 
Todo trabalhador com carteira assinada tem direito à gratificação natalina: 

domésticos, rurais, urbanos ou avulsos. A partir de 15 dias de serviço, o funcionário 
passa a ter direito a receber o 13º. 

Aqueles que tiveram o contrato de trabalho extinto também podem receber, 
seja por prazo determinado, pedido de despensa pelo empregador ou por dispensa do 
empregador, antes mesmo de dezembro. Empregados dispensados por justa causa 
não recebem o benefício. 

Vale ressaltar que o pagamento da primeira parcela pode também acontecer a 
pedido do trabalhador, devida a suas férias. Entretanto, neste caso, deve haver a 
solicitação por escrito ao empregador até janeiro do respectivo ano. 

Se a data máxima de pagamento do 13º salário cair em um domingo ou 
feriado, é necessário que o empregador antecipe o mesmo para o último dia útil 
anterior, uma vez que o benefício não pode ser pago em uma única parcela. Além de 
estar sujeito à multa, o empregador pode ser processado. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-11-10/13-salario.html 
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  8 

“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.” 

 

Nova legislação trabalhista passa a valer; entenda 

 
11 de Novembro de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 

Começa a vigorar a legislação que muda as relações entre patrões e 
empregados. Governo e empresários garantem que ela vai gerar mais 
empregos. Para sindicatos, trabalhadores perdem 
 

Quatro meses depois de sancionada pelo presidente Michel Temer 
(PMDB), a reforma trabalhista entra em vigor. A nova legislação muda mais de 
100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo a maior 
alteração nas regras que regulam o trabalho desde 1943. 

A polêmica em torno dela é proporcional ao número de modificações. A 
defesa do governo e do empresariado é de que a reforma moderniza as leis 
trabalhistas e vai gerar mais empregos, contribuindo para o país sair da crise. 

Críticos afirmam que as mudanças tiram garantias do trabalhador e 
questionam sua constitucionalidade. Ambos os lados, entretanto, concordam 
que somente daqui para a frente será possível conhecer, realmente, os efeitos 
das novas regras. 

A nova lei dá mais força às negociações entre patrões e empregados, a 
partir da perspectiva de que o negociado prepondera sobre o legislado. Esses 
acordos passarão a valer, por exemplo, para assuntos relacionados a 
demissões, horas extras, férias, banco de horas e intervalo de trabalho, entre 
outros. 

O presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Fiemg, Osmani 
Teixeira de Abreu, avalia que a reforma trabalhista não traz qualquer mudança 
de imediato. “A grande vantagem desta lei é que valida o negociado. Antes, a 
gente ficava negociando com o sindicato, cumpria e depois o acordo era 
considerado ilegal, criando um passivo trabalhista. Agora, temos segurança 
jurídica”, reforça. Segundo Abreu, o efeito prático é a maior confiança do 
empresariado. “O empresário se sentirá mais à vontade para investir e o que 
gera emprego é investimento”, diz. 

“Tem muitas especulações, se vai ser ruim ou bom. O reflexo nós vamos 
sentir daqui a dois ou três anos”, afirma o presidente da Associação Mineira 
dos Advogados Trabalhistas (Amat), Marco Antônio Freitas. Ele diz acreditar 
que, a curto prazo, a reforma levará a um aumento de demissões. Isso porque, 
em seu entendimento, o novo texto não se aplica a contratos antigos. 

“As empresas vão demitir para contratar novos trabalhadores com 
contrato de acordo com a nova lei”, afirma. Para ele, o número de processos na 
Justiça vai cair, já que o texto restringe o acesso à Justiça gratuita e obriga o 
trabalhador a arcar com custos de perícia ou honorários de advogados do 
ganhador, quando o trabalhador perde a causa. 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou em agosto com ação 
direta de inconstitucionalidade que questiona alguns desses pontos. “(Eles) 
apresentam inconstitucionalidade material, por impor restrições 
inconstitucionais à garantia de gratuidade judiciária aos que comprovem 
insuficiência de recursos, na Justiça do Trabalho”, aponta o órgão. 
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Para o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fernando Ferreira Duarte, a 
preponderância do negociado sobre o legislado enfraquece o trabalhador. 

“Essa reforma vem claramente atender ao setor econômico e tira a 
proteção jurídica do trabalhador. Há ainda muita dúvida também quanto à sua 
implementação”, afirma Duarte, que lamenta a fragilização dos sindicatos, que 
deixam de receber a contribuição sindical obrigatória. 

Pronunciamento 
O presidente Michel Temer vai usar mais uma vez as redes sociais para 

fazer um pronunciamento. Em um vídeo curto ele fará uma convocação aos 
empresários para que contratem trabalhadores já neste fim de ano valendo-se 
da nova legislação. De acordo com o governo, a expectativa é de que, dentro 
de seis a oito semanas, haverá uma resposta positiva da economia com a nova 
lei trabalhista. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/11/11/internas_economia,91
5955/nova-legislacao-trabalhista-passa-a-valer-a-partir-de-hoje-entenda.shtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Curtas 

Receita divulga regras para entrega da declaração de IR retido na fonte 

 
13 de Novembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União 
(DOU) desta segunda-feira, 13, instrução normativa sobre a Declaração do 
Imposto de Renda Retido na Fonte relativa ao ano-calendário de 2017 e a 
situações especiais ocorridas em 2018 (Dirf 2018). 

O documento deverá ser apresentado por meio do programa Receitanet, 
disponível no site do órgão, até o dia 28 de fevereiro de 2018. “A Dirf 2018 será 
considerada relativa ao ano-calendário anterior, quando apresentada depois de 
31 de dezembro do ano subsequente àquele no qual o rendimento tiver sido 
pago ou creditado”, cita a IN. 
 

Voltar ao índice 
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7. Feiras 

 
09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
15/11/2017 até 19/11/2017 – SALÃO DUAS RODAS 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/11/2017 até 18/11/2017 – FENALESTE 
Setor: Multisetores 
Local: Colégio Marista de Aracati 
Cidade: Aracati – CE 
 
17/11/2017 até 19/11/2017 – PET FAIR 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Pavilhão Gaivotas 
Cidade: São José dos Campos – SP 
 
20/11/2017 até 23/11/2017 – FENACAM 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE  
 
21/11/2017 até 24/11/2017 – FEIRA BRASIL PETRÓLEO E GÁS 2016 
Setor: Multisetores 
Local: Universo - Universidade 
Cidade: Salvador – BA 
 
22/11/2017 até 25/11/2017 – FIAM 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Manaus 
Cidade: Manaus – AM 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Shopping Passeio das Águas 
Cidade: Goiânia - GO 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FENEG 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Eventos de Paranavaí – PR 
Cidade: Paranavaí – PR 
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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.” 

 

15/12/2017 até 24/12/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
18/12/2017 até 20/12/2017 – FENECRAT 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Gentil Cardoso 
Cidade: Crateús - CE 
 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju - MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


