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1. MDIC 

Grupo Interministerial avança na elaboração da Estratégia Nacional de 
Investimentos e Negócios de Impacto 

 
14 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Texto-base elaborado pelo GT, coordenado pelo MDIC, vai formular a Política 
Nacional da ENIMPACTO 
 

Coordenado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), o Grupo de Trabalho Interministerial que vai elaborar a Estratégia 
Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (ENIMPACTO), se reuniu, 
nesta terça-feira, em Brasília, pela segunda vez com objetivo de consolidar o 
texto que será a base para a formulação da Política Nacional da ENIMPACTO. 
Com o texto elaborado pelo Grupo Interministerial, o MDIC vai apresentar um 
documento-base para o Decreto Presidencial que vai formular a Política 
Nacional sobre Investimentos e Negócios de Impacto. 

O secretário de Inovações e Novos Negócios (SIN) do MDIC, Marcos 
Vinícius de Souza, presidiu o encontro. Segundo ele, com a consulta pública, 
lançada em outubro deste ano, a formulação da política se fortaleceu. “As 
contribuições de diversos atores, entre setor privado, comunidade científica, 
acadêmica e da sociedade civil, fortalecem a ENIMPACTO. O resultado dessa 
consulta pública que esse GT avalia hoje nesta reunião, foi bastante 
enriquecedor para que possamos mapear interesses, posições e 
principalmente crenças que existem dentro desse campo”, reforçou. 

A ENIMPACTO será uma diretriz para um conjunto de 15 órgãos de 
governo e estabelecerá ações estratégicas para a promoção de um ambiente 
favorável ao desenvolvimento de empreendimentos que sejam capazes de criar 
soluções de mercado para os problemas sociais e ambientais brasileiros.  

GT da ENIMPACTO 
A Secretaria de Inovação e Novos Negócios do MDIC coordena o GT 

que vai elaborar a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de 
Impacto. Esse Grupo Interministerial se tornará um conselho consultivo sobre o 
tema. Além do MDIC, participam, o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (MPOG); Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (MCTIC); 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Agência de Promoção das 
Exportações (APEX); Caixa Econômica Federal; Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
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Inovadores (Anprotec); e, representando a sociedade civil, a Força Tarefa 
Brasileira de Finanças Sociais (FTFS). 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2868 
 

Voltar ao índice  

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2868
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2. Tributos 

Receita paga hoje o sexto lote de restituição do Imposto de Renda 2017 

 
16 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Receita Federal paga hoje (16) o sexto lote de restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF) 2017. O lote contempla 2.358.433 
contribuintes, totalizando mais de R$ 2,8 bilhões. O lote multiexercício inclui 
restituições residuais do período de 2008 a 2016. 

O crédito bancário chega a R$ 3 bilhões. Desse total, R$ 107,844 
milhões referem-se aos contribuintes com prioridade: 26.209 idosos e 3.354 
pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. 

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar 
a página da Receita na internet, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à 
página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração 
e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa 
hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a 
autorregularização, mediante a entrega de declaração retificadora. 

A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones, que 
facilita a consulta às declarações do IR e à situação cadastral no CPF. 

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o 
contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento pela 
internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da 
Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. 

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contactar 
pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de 
Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, 
em seu nome, em qualquer banco. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/receita-paga-hoje-o-
sexto-lote-de-restituicao-do-imposto-de-renda-2017 
 

Voltar ao índice  
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3. Bem-Estar do Consumidor 

Cartão de loja é o tipo de crédito que mais leva à inadimplência 

 
15 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Os cartões de loja são hoje a forma de financiamento que mais leva o 
consumidor para a inadimplência. Entre os devedores que têm esse tipo de 
cartão, 80% estão com o nome sujo justamente por causa dele. No ano 
passado, o índice era de 73%. A conclusão é de um levantamento feito pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais. Na segunda colocação, 
aparecem os empréstimos em bancos e financeiras, que lideravam o ranking 
em 2016 com 75% e agora estão dez pontos percentuais abaixo. 

Na sequência, aparecem os cartões de crédito (65%), os cheques 
especiais (64%), o crediário (60%), os cheques pré-datados (51%), o 
financiamento de automóveis e motos (50%), o crédito consignado (38%), o 
financiamento da casa própria (27%) e as mensalidades escolares (24%). 

Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, por 
mais que a economia brasileira comece a dar sinais de melhora, a vida 
financeira do brasileiro ainda não está em situação confortável. “O desemprego 
está estável, mas elevado, e a renda segue menor do que nos anos anteriores 
à crise. Com orçamento curto, o brasileiro se depara com dificuldades para 
pagar as dívidas”, explica. “Por isso é preocupante que as dívidas bancárias se 
posicionem entres os primeiros colocados, porque a incidência de elevados 
juros por atraso faz com que essas dívidas cresçam de maneira acelerada, 
dificultando cada vez mais o pagamento. ” 

Inadimplentes 
O estudo revela também que os devedores brasileiros continuam 

assumindo novos compromissos financeiros, mesmo não estando em dia com 
os que já tinha. Nesse cenário, o maior crescimento é o das compras feitas em 
carnês e crediários. A incidência em um ano foi de 11% para 21%. O cartão de 
crédito também teve expansão expressiva, de 40% para 48%. 

Nas dívidas em razão da contratação de serviços, as maiores altas 
foram com telefonia (53%), com expansão de 11 pontos percentuais entre 2016 
e 2017, e das contas de TV por assinatura e internet, de 33% para 44%. Isso 
indica que o consumidor está priorizando manter em dia as contas mais 
importantes, como água e luz. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/cartao-de-loja-e-o-
tipo-de-credito-que-mais-leva-inadimplencia 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

No Brasil, são os idosos que exigem mais velocidade na entrega – e não 
os jovens 

 
14 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Os jovens de hoje, com seus smartphones que podem oferecer tudo 
instantaneamente, desde encontros amorosos até tarifas de táxi mais baratas, 
são muitas vezes acusados de querer tudo de imediato. No entanto, uma nova 
pesquisa sobre os hábitos de compras online dos brasileiros encontrou uma 
tendência curiosa – no Brasil, são os consumidores mais velhos do país que 
exigem que suas compras sejam entregues mais rapidamente. 

A Manhattan Associates, empresa de software para comércio baseada 
nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa este mês com o objetivo de 
conhecer os hábitos de compras dos brasileiros, bem como destacar as 
possíveis melhorias que os varejistas podem fazer para aumentar sua 
participação no mercado. 

Realizada com 500 brasileiros, o levantamento descobriu que mais de 
um terço dos consumidores (34,9%) com mais de 65 anos pensa que acelerar 
o processo de entrega é a melhoria mais necessária para sua experiência 
online, cerca de 9,9 pontos percentuais acima da média brasileira. Cerca de 
21,6% dos consumidores mais velhos disseram que um processo de troca mais 
simples é mais importante. 

Em contraste, entre aqueles com idade entre 18 e 24 anos, a 
percentagem de entrevistados que pensam que uma entrega mais rápida é a 
melhoria mais necessária caiu para 29%, e para 22,6% entre as pessoas com 
idade entre 25 e 44 anos. 

“Os jovens têm a reputação de querer tudo agora e agora, o mais rápido 
possível”, disse Larry Lambert, gerente sênior de marketing da América Latina 
da Manhattan Associates. “Mas, no Brasil, os consumidores mais jovens são na 
verdade mais pacientes e, ao contrário, são as gerações mais velhas que estão 
ansiosas por suas compras chegarem cada vez mais rápido. Os consumidores 
mais jovens valorizam os horários e locais de entrega flexíveis, bem como o 
acesso a serviços de rastreamento”. 

Outra das principais descobertas da pesquisa é que, embora a oferta de 
descontos significativos em itens seja a maior atração das lojas online para 
consumidores brasileiros mais velhos, essencialmente, eles só vão realizar 
uma compra se confiarem no varejista. 

Políticas de reputações e devoluções 
Mais de 42% dos entrevistados com mais de 65 anos disseram que 

gostam de comprar online porque os produtos são mais baratos do que em 
uma loja física, mas 26,6% também afirmaram escolher seu varejista online 
não pelo preço, mas pela reputação, o que significa que, sem a confiança do 
consumidor, promoções de desconto são, em grande parte, irrelevantes. 
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A tendência dos consumidores brasileiros de apenas usar varejistas nos 
quais confiam pode ser parte do motivo pelo qual cerca de 72,7% dos 
consumidores online nunca devolveram uma compra após a entrega. No 
entanto, a pesquisa sugere que o motivo também poderia ser um processo de 
troca difícil e complicado. Dos 27,3% dos brasileiros que haviam devolvido um 
item, 42,5% descreveram o processo como “muito difícil” com mais de 12% 
achando o processo “difícil”. 

“Confiar no varejista online é fundamental no Brasil, mas uma coisa que 
percebemos, seja em geral, por idade ou por gênero, é que os processos de 
troca são considerados difíceis”, disse Lambert. “Isso poderia explicar o 
número surpreendentemente alto de brasileiros que nunca devolveram um item 
adquirido”. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/velocidade-na-entrega-idosos/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Com nova lei, trabalhador intermitente pode ficar sem benefícios do INSS 

 
15 de Novembro de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Salário de empregados que atuam apenas quando são convocados pode ficar 
abaixo do mínimo, fazendo com que empregadores não recolham o piso da 
contribuição ao INSS e ao FGTS 
 

Trabalhadores contratados sob o novo regime intermitente criado pela 
reforma trabalhista que tiverem remuneração inferior ao salário mínimo 
poderão ficar sem direito à aposentadoria e benefícios da Previdência. O 
problema é reconhecido pelo governo e, para tentar contornar a situação, a 
Medida Provisória 808 cria a possibilidade de recolhimento previdenciário 
adicional a ser pago pelo próprio trabalhador. Sindicatos prometem pressão 
para que o Congresso mude a regra. 

A MP 808 editada na terça-feira detalhou o funcionamento da 
Previdência para os trabalhadores intermitentes. Esse tipo de contrato não 
prevê carga horária mínima e o empregado atua apenas quando é convocado. 
Segundo especialistas, a modalidade deve ser usada em categorias com 
demanda irregular por mão de obra na semana, como garçons. Pela lei, esses 
empregados devem receber pela hora ou dia pelo menos o valor proporcional 
ao salário mínimo: R$ 4,26 pela hora ou R$ 31,23 pelo dia de trabalho. 

Por essas características, é possível que um empregado com carteira 
assinada na modalidade intermitente termine o mês com renda inferior ao 
salário mínimo. Como o valor do contracheque é base de cálculo para os 
encargos sociais, o empregador recolherá, nesses casos, menos que a atual 
contribuição mínima ao INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). 

A situação tem potencial de criar um limbo na seguridade social. Para 
contornar o risco, a MP prevê que trabalhadores que “receberem remuneração 
inferior ao salário mínimo poderão recolher a diferença” entre o valor do 
contracheque e a contribuição exigida para quem ganha o salário mínimo. 

Quem não recolher o adicional por conta própria, cita a MP, “não será 
considerado para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do 
Regime Geral de Previdência Social nem para cumprimento dos períodos de 
carência para concessão dos benefícios previdenciários”. Ou seja, não terá 
acesso à aposentadoria nem concessões como licença médica. “Quem receber 
menos de um salário mínimo dificilmente vai ter capacidade de pagar o extra. A 
medida parece ainda mais preocupante com a reforma da Previdência que 
exigirá mais tempo de contribuição”, diz o secretário-geral da Força Sindical, 
João Carlos Gonçalves. O presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB), Antonio dos Santos Neto, usa o mesmo tom. “Teremos trabalhadores 
com carteira assinada, mas à margem do regime previdenciário. ” 
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Diante do problema, sindicalistas preparam ações para convencer o 
Congresso a mudar a MP. Uma das ideias é propor contribuição adicional das 
empresas para completar o mínimo exigido pelo INSS. “As empresas poderiam 
completar esse valor previdenciário por sua função social”, diz o secretário da 
Força Sindical. 

O advogado trabalhista James Siqueira, sócio da Augusto Siqueira 
Advogados, avalia que esse trecho da MP esclarece responsabilidades do 
empregador e trabalhador sobre os custos do INSS. “Quem está no mercado 
informal poderá ser intermitente com segurança jurídica para contribuir com a 
Previdência”. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-nova-lei-trabalhador-
intermitente-pode-ficar-sem-beneficios-do-inss,70002085933 
 

Voltar ao índice   
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6. Logística – Transporte Aéreo 

MTur e Iata debatem avanços na regulação do setor aéreo 

 
14 de Novembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Atuação conjunta pode favorecer o andamento de pautas voltadas à melhoria da 
malha de voos no país e ampliar o transporte de turistas 
 

Representantes do Ministério do Turismo e da Associação Internacional de 
Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês), discutiram nesta segunda-feira (13), em 
Brasília, a atuação conjunta por avanços na regulação do mercado de aviação. O 
objetivo é alinhar o Brasil às melhores práticas globais do setor no que tange a custos 
e direitos do consumidor, entre outros. 

O secretário nacional de Estruturação do Turismo, José Antônio Parente, 
observou que a parceria pode favorecer o trabalho desenvolvido pelo MTur para 
ampliar a conectividade aérea. “Um dos nossos principais objetivos é garantir uma 
adequada integração aérea do país, a fim de facilitar o trânsito de turistas, e o avanço 
na regulação pode ajudar nisso”, apontou o secretário. 

O diretor de Relações Externas da Iata no Brasil, Marcelo Pedroso, lembrou 
que o transporte aéreo responde por 1,4% do PIB nacional e cerca de 1,1 milhão de 
empregos. Ele defendeu empenho por medidas que permitam a oferta de produtos 
mais ajustados às necessidades do cliente. “A nossa bandeira é por uma 
regulamentação mais inteligente. A gente tem que equalizar a nossa regulação àquilo 
que é praticado no resto do mundo”, sustentou. 

Atualmente, segundo a Iata, o Brasil ocupa o 14º lugar no quesito 
competitividade de custos entre 23 países da América Latina e Caribe avaliados pelo 
Fórum Econômico Mundial. A secretária nacional de Qualificação e Promoção do 
Turismo, Teté Bezerra, apontou a necessidade de aprimoramentos para reverter o 
quadro. “Hoje, a passagem aérea significa cerca de 56% do preço de um pacote, e 
isso pode ser muito mais acessível com a redução do custo”, comparou. 

O Brasil Mais Turismo, um pacote de medidas do governo federal para o 
desenvolvimento do setor, envolve iniciativas voltadas a melhorias no setor aéreo. O 
plano prevê, por exemplo, a abertura total do capital de empresas aéreas à 
participação estrangeira, desde que tenham sede no país e sejam constituídas pela 
legislação nacional. A medida, em tramitação no Congresso Nacional, visa atrair 
investidores internacionais e aumentar a conectividade aérea, ampliando o número de 
voos e rotas de forma a beneficiar o turismo. 

O MTur acompanha ainda a regulamentação dos voos charters de férias, que 
se encontra em discussão na ANAC e tem potencial para inserir cerca de 10 milhões 
de turistas brasileiros no mercado nacional. Outro tema de interesse é a discussão 
sobre a redução do ICMS sobre o querosene de aviação, também em debate no 
Legislativo. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8295-mtur-e-iata-
debatem-avan%C3%A7os-na-regula%C3%A7%C3%A3o-do-setor-
a%C3%A9reo.html 
 

Voltar ao índice  
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7. Empreendedorismo 

BNDES lança fundo de R$100 milhões para investir em startups 
brasileiras 

 
14 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 
As empresas interessadas podem enviar propostas ao banco até 12 de janeiro; 
fundo poderá investir até R$ 500 mil nessas empresas, desde que outro 
investidor acompanhe aporte. 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
está desenvolvendo um projeto de financiamento anjo de cerca de R$ 100 
milhões para apoiar startups brasileiras com alto potencial de crescimento. 

Em nota divulgada nesta terça-feira (14), a instituição informa que o 
Fundo de Coinvestimento Anjo contará com R$ 40 milhões do seu braço de 
participações societárias, o BNDESPAR, e que os demais recursos serão 
levantados com outros investidores. O edital para interessados na gestão do 
fundo foi lançado nesta terça-feira e o prazo para envio de propostas se 
encerra em 12 de janeiro de 2018. 

Conforme o BNDES, o alvo do projeto são startups com receita líquida 
anual de até R$ 1 milhão e que atuem, principalmente, nos setores de 
agronegócio, biotecnologia, cidades inteligentes, economia criativa, 
nanotecnologia, novos materiais, saúde e Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC). O fundo poderá investir até R$ 500 mil nessas empresas, 
desde que haja investimento conjunto, na mesma proporção, de um investidor-
anjo ou aceleradora, esclareceu o banco em seu site. 
 
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/bndes-lanca-fundo-de-r100-
milhoes-para-investir-em-startups-brasileiras.ghtml 
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8. Curtas 

Alimentação foi grupo que mais contribuiu para desaceleração do IPC-S, 
diz FGV 

 
16 de Novembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

A taxa de variação do grupo Alimentação, que saiu de 0,28% para -
0,12%, foi a que mais contribuiu para a desaceleração do Índice de Preços ao 
Consumidor – Semanal (IPC-S) entre a primeira e a segunda quadrissemana 
de novembro. O indicador geral desacelerou a alta de 0,36% na primeira 
quadrissemana para 0,30% na segunda quadrissemana de novembro, segundo 
as informações divulgadas nesta quinta-feira, 16, pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). 

Entre as outras cinco classes de despesas que registraram decréscimo 
em suas taxas de variação, a FGV destacou o comportamento dos itens roupas 
(0,22% para -0,53%), em Vestuário; cigarros (0,63% para 0,29%), em 
Despesas Diversas; artigos de higiene e cuidado pessoal (0,20% para 0,02%), 
em Saúde e Cuidados Pessoais; material para limpeza (-0,40% para -0,73%), 
em Habitação, e teatro (3,22 % para 2,13%), em Educação, Leitura e 
Recreação. 

Já os cinco itens com as maiores influências de alta foram tarifa de 
eletricidade residencial (3,61% para 3,80%), gasolina (0,32% para 1,63%), 
plano e seguro de saúde (que repetiu a taxa de variação de 0,95%), batata-
inglesa (35,99% para 19,37%) e gás de bujão (3,64% para 3,19%). 
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9. 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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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 
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