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1. Crédito e Financiamento 

Desembolsos de recursos do BNDES caem 20% nos dez primeiros meses 
do ano 

 
22 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
apresentou queda de 20% nos desembolsos entre janeiro e outubro de 2017, 
se comparado ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a instituição, 
foram R$ 55,1 bilhões liberados. O valor de aprovações somou R$ 54,4 
bilhões, o que representou redução de 13% entre janeiro e outubro de 2017. 
Nos últimos 12 meses, as aprovações registraram R$ 71,1 bilhões (-21%) e os 
desembolsos, R$ 74,4 bilhões (-25%). 

As micro, pequenas e médias empresas representaram 42,9% dos 
desembolsos entre janeiro e outubro de 2017 realizados pelo banco. De acordo 
com a instituição, foram R$ 23,6 bilhões liberados para o segmento, o que 
manteve a trajetória crescente na participação desses tipos de empresas nas 
liberações da instituição no período. 

Energia e agropecuária 
O segmento de energia elétrica recebeu R$ 10,1 bilhões e teve 

crescimento de 43%, com participação de 18,6% nos desembolsos. Quando se 
refere a aprovações, o total para o setor chega a R$ 12,1 bilhões. Isso 
representa crescimento de 182% de janeiro a outubro de 2017. 

Com o total de R$ 11,7 bilhões, a agropecuária ficou com 21,3% dos 
desembolsos até outubro deste ano. O valor representa crescimento de 9%, se 
comparado com o mesmo período de 2016. Em relação aos últimos 12 meses, 
o crescimento aumenta para 14%, com o total de R$ 14,8 bilhões 
desembolsados entre novembro de 2016 e outubro de 2017. 

Financiamento de máquinas 
O BNDES informou que a linha Finame, destinada aos financiamentos 

de máquinas e equipamentos, atingiu R$ 16 bilhões nos dez primeiros meses 
do ano, tendo alta de 11% em relação a 2016. Já nos últimos 12 meses, houve 
desembolsos de R$ 19,2 bilhões. O banco destacou que a Finame “pode ser 
vista como importante termômetro da atividade econômica e projeta 
crescimento, uma vez que as aprovações, última etapa antes da contratação e 
desembolso, alcançaram R$ 18,2 bilhões, de janeiro a outubro de 2017, 
expansão de 25% na comparação com o mesmo período de 2016”. 

A linha de financiamento BNDES Giro, que é utilizada pelas empresas 
que necessitam de capital de giro, teve alta de 252% em relação aos dez 
meses de 2016, com um total de R$ 5,5 bilhões em 2017. No acumulado em 12 
meses, os desembolsos atingiram R$ 6,6 bilhões, o que representa elevação 
de 211%, se comparado aos 12 meses entre novembro de 2016 e outubro de 
2017. 

Desembolsos por região 
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Na distribuição regional dos recursos liberados pelo BNDES, o Nordeste 
chamou atenção com crescimento de 19% em desembolsos: R$ 10,1 bilhões. 
Mas quando se analisa as aprovações (R$ 10,2 bilhões), o percentual de 
crescimento é 117%, entre janeiro e outubro. Já em outras regiões houve 
quedas. No Norte, ficou em -9%; Centro-Oeste em -12%; o Sul em -21%, e a 
mais relevante foi no Sudeste de - 33%. A região Sul, no entanto, apresentou 
crescimento de 3% nas aprovações feitas este ano: R$ 14,8 bilhões. 

Houve queda ainda nas consultas, que são a primeira fase da análise do 
crédito. Entre janeiro e outubro de 2017, elas somaram R$ 81,5 bilhões, ou 
seja, 14% menos que no mesmo período de 2016. O banco destacou, que 
apesar disso, “as curvas das demais fases da operação permanecem na 
mesma trajetória observada nos meses anteriores”. 

Outro recuo foi notado nos enquadramentos de operações do BNDES, 
que são a fase de acolhimento dos pedidos de financiamento. O total chegou a 
R$ 73,4 bilhões, entre janeiro e outubro de 2017, 11% menor que o mesmo 
período do ano anterior. O percentual aumenta quando se verifica o 
desempenho nos últimos 12 meses. Neste período, os enquadramentos 
alcançaram R$ 89,8 bilhões, sendo 17% menor que o registrado entre 
novembro de 2016 e outubro de 2017. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/desembolsos-de-
recursos-do-bndes-caem-20-nos-dez-primeiros-meses-do-ano 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Black Friday deve faturar mais de R$ 2 bi 

 
23 de Novembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 
A Black Friday deste ano, que oficialmente começa nesta sexta-feira, 24, 
apesar de muitos varejistas terem antecipado a liquidação, deve movimentar 
mais de R$ 2 bilhões no comércio eletrônico e crescer na faixa de dois dígitos, 
enquanto para o varejo físico a estimativa é mais modesta. 
 

A Black Friday deste ano, que oficialmente começa nesta sexta-feira, 24, 
apesar de muitos varejistas terem antecipado a liquidação, deve movimentar 
mais de R$ 2 bilhões no comércio eletrônico e crescer na faixa de dois dígitos, 
enquanto para o varejo físico a estimativa é mais modesta. 

Nas contas da Ebit, consultoria especializada em comércio eletrônico, as 
lojas virtuais devem faturar R$ 2,190 bilhões, com alta 15% em relação à cifra 
atingida no evento de 2016. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
estima que a data movimente R$ 2,5 bilhões, um aumento de 18% ante 2016. 

Mesmo com a crescente adesão de lojas físicas ao evento que começou 
no varejo online, as projeções de aumento de vendas no varejo tradicional são 
menores. Tanto é que a Associação Comercial de São Paulo espera um avanço 
entre 3% e 5% de crescimento de vendas da data do comércio como um todo 
em comparação com a Black Friday de 2016. O comércio eletrônico representa 
pouco da receita total do varejo, cerca de 3%. 

Pedro Guasti, presidente da Ebit, observa que neste ano tanto os sites 
de comparação de preço quanto os órgãos de defesa do consumidor estão 
atentos, monitorando os preços no período que antecede o evento. Com isso, o 
risco de maquiar descontos, isto é, subir os preços para depois cortá-los, é 
menor. 

Levantamento. Para avaliar como andam as cotações de 20 categorias 
mais acessadas, o Zoom, site e app comparador de preços de produtos no 
comércio online, fez um levantamento entre os dias 8 e 21 de novembro. De 
11.437 produtos monitorados, que inclui de geladeira a um par de tênis, mais 
da metade (51%) dos produtos ficaram com preços estáveis no período, 27,5% 
tiveram reduções e 21,5% sofreram aumento de preço. 

Para Thiago Flores, diretor executivo do Zoom, o fato de a maioria dos 
produtos ter ficado com preços estáveis no período que antecede a Black 
Friday indica que o varejo se prepara para ofertas mais agressivas na data. 
Quanto à parcela que reduziu preços, o executivo acredita que o movimento se 
deve à antecipação da Black Friday. As informações são do jornal O Estado de 
S. Paulo. 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/black-friday-deve-faturar-mais-de-r-2-bi/ 
 

Voltar ao índice 
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Descontos na Black Friday poderiam ser melhores, mas impostos pesam; 
entenda 

 
22 de Novembro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
Estudo do IBPT identificou que a alta carga tributária, acima de 20% na maioria 
das categorias procuradas na data impedem economia real; veja 
 

A Black Friday, evento promocional que ocorrerá na próxima sexta-feira 
(24) em todo o País, tem chamado a atenção do consumidor pelos descontos 
propostos em diversos produtos e serviços. Porém, o brasileiro não deve 
esquecer que mesmo com todo o corte de preços, os itens mais buscados 
neste período têm alta concentração tributária. 

Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
(IBPT) apontou que os itens com maior procura durante a Black Friday são os 
eletrônicos e eletrodomésticos, porém a carga tributária dessas categorias está 
entre as mais altas no País. Por exemplo, um jogo para videogame, tem 
72,18% de carga tributária embutido em seu valor ao consumidor.   

Os smartphones, outra categoria de grande procura na data sazonal tem 
impostos na ordem de 68,76%, segundo o estudo do IBPT.  Outros produtos 
eletrônicos com alta carga tributária são os televisores, com cerca de, 45% de 
encargos por produto; o tablete importado, em média 48% de tributos a 
influenciar o seu valor; e a máquina fotográfica, com 48,21% do valor do item 
tem destino certo, os cofres públicos. 

Mais impostos 
O IBPT identificou ainda os impostos sobre os eletrodomésticos, como a 

máquina de lavar roupas com 42,56% de tributos; o fogão pequeno 41,22%; e 
a geladeira, com 46,21% de impostos embutidos no preço final ao consumidor. 

Por meio de nota, o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação, João Eloi Olenike, mesmo com os descontos a chamar a atenção 
do consumidor, os mesmos devem estar atentos à tributação dos mesmos.  “Os 
brasileiros devem ficar atentos ao fazer suas aquisições, uma vez que os itens 
ofertados já constam os tributos embutidos nos preços dos produtos. 
Infelizmente não existe Black Friday dos tributos”, alerta Olenike. 

Os computadores também têm alta incidência de tributos. Para se ter 
uma noção, um equipamento com valor acima de R$ 3 mil tem 33,62% de 
impostos embutidos; os abaixo desse valor a carga tributária chega a 24,30%. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-11-22/black-friday-impostos.html 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Internet 

Brasileiros são maiores alvos de ataque virtual que faz promessa para 
roubar dados, diz empresa de segurança 

 
23 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Chamado de phishing, golpe digital promete 14º salário, CNH gratuita e 
créditos para celular. 
 

Os internautas brasileiros foram os que mais sofreram em 2017 com 
ataques cibernéticos de phishing, mensagens falsas que prometem descontos 
ou outras vantagens, mas têm o intuito de roubar dados pessoais ou 
disseminar pragas virtuais. 

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (22) pela fabricante 
russa de antivírus Kaspersky Lab. Ela também informou que os brasileiros só 
perdem para os russos quando o assunto é ser vítima de cavalos de Troia - 
programas maliciosos que parecem trazer benefícios, mas prejudicam os 
usuários. 

Os rankings foram elaborados pela empresa com base nos internautas 
que usam suas ferramentas de segurança. Com base nos ataques detectados 
e bloqueados, a Kaspersky calculou qual a fatia de seus clientes foi vítima em 
cada país. 

Phishing 
Espalhados por mensagens digitais, o Phishing é um golpe que simula 

comunicados de empresas. São promessas de descontos, novidades no 
serviço ou de promoções. O objetivo é convencer o internauta a abrir links 
contendo pragas digitais ou páginas falsas das companhias. 

Quando surgiram, esses ataques eram disseminados por e-mail. 
Atualmente, um dos grandes meios de propagação, principalmente no Brasil, é 
WhatsApp, comenta o analista de segurança da Kaspersky Lab Fábio Assolini. 
Só neste ano, circularam pelo aplicativo de mensagem dos brasileiros 
correntes que prometiam: 14º salário; CNH gratuita; mudar as cores do 
aplicativo; acesso a uma versão ressuscitada da rede social Orkut; e crédito 
para celular. 

Todas essas propostas eram obviamente falsas, mas fizeram um bom 
estrago, por explorar o desejo das pessoas. Segundo Assolini, um único golpe 
chegou a ser clicado 2 milhões de usuários durante os 21 dias que ficou no ar. 

O golpe invadiu até as mensagens de texto. Quando chega por torpedo, 
recebe o nome de “Smishing”, mistura de SMS e Phishing. 

Cavalo de Troia 
Já os Cavalos de Troia (trojan) são programas maliciosos que não se 

espalham sozinho e, portanto, são oferecidos em serviços úteis aos usuários. É 
isso que confere o caráter “presente de grego” do golpe. No Brasil, os que mais 
se destacam são os “trojan” bancários, que se instalam nas máquinas para 
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roubar dados financeiros assim que os usuários os inserem em aplicações 
financeiras ou de lojas do comércio eletrônico. 

O Brasil é um polo exportador de técnicas de “trojan” bancário, diz 
Thiago Marques, também analista de segurança da Kaspersky Lab. Só perde 
em protagonismo para o Leste Europeu. Ele conta que surgiram lá os vírus do 
boleto bancário (que modificava dados do documento para alterar o destino do 
dinheiro) e o que invade caixas eletrônicos. 

Nem acessos que usam biometria estão a salvo. Um caixa eletrônico no 
Leste Europeu possuía um vírus que recolhia impressões digitais e 
informações do reconhecimento facial de clientes para utilizá-los em operações 
fraudulentas. O malware só não foi bem-sucedido porque as informações 
coletadas eram muito pesadas para ser transmitidas pela internet. 
 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasileiros-sao-maiores-alvos-
de-ataque-virtual-que-faz-promessa-para-roubar-dados-diz-empresa-de-
seguranca.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Transporte aéreo de passageiros tem aumento de 7,8% em outubro, diz 
Anac 

 
22 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O transporte aéreo de passageiros voltou a crescer em outubro, 
segundo o relatório Demanda e Oferta do Transporte Aéreo – Empresas 
Brasileiras, divulgado hoje (22) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 
O levantamento mostra que, em termos de passageiros/quilômetros pagos 
transportados (RPK) nos voos domésticos, o número chegou a 7,8 milhões, um 
aumento de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo a 
Anac, o número representa a oitava alta seguida este ano. 

Na oferta de assentos/quilômetros ofertados (ASK), a agência informa 
que a expansão foi 2,5%. No acumulado dos dez primeiros meses do ano, a 
procura subiu 2,7% e a oferta cresceu 1%. Segundo o estudo da Anac, as 
empresas Gol e Latam lideram o mercado, com 35,9% e 33,3% de participação 
no RPK doméstico, respectivamente. A Azul vem em seguida com 16,7% e, 
logo depois, a Avianca, que registrou 13,6% 

Os dados da agência mostram ainda que a taxa de aproveitamento de 
assentos dos aviões no mercado doméstico foi de 83,3% em outubro. Uma 
expansão de 5,2% na comparação com o mesmo mês de 2016. Segundo a 
Anac, esse é o terceiro aumento seguido e “o maior nível registrado para 
outubro na série histórica, iniciada em 2000”. O aproveitamento nos dez 
primeiros meses deste ano foi de 81,2%, com variação positiva de 1,7% em 
relação ao mesmo período de 2016. 

Transporte aéreo de carga 
No setor de transporte aéreo de carga paga e correio no mercado 

doméstico, a pesquisa da agência registra aumento de 5,7% em outubro, ou 
seja, as empresas aéreas transportaram mais de 37.800 toneladas, um 
crescimento de 5,7% em relação ao mesmo mês de 2016. A terceira alta 
consecutiva do indicador. “Nos dez primeiros meses do ano houve um 
crescimento acumulado de 0,5%”, mostram os dados da Anac. 

Mercado internacional 
Na procura por voos internacionais, as companhias aéreas brasileiras 

acusaram em outubro crescimento de 6,2% em termos de RPK. “Este foi o 13º 
mês consecutivo de alta no indicador. No mesmo período, a oferta apresentou 
aumento de 8,2% em comparação com o ano passado, o que representou o 
12º mês consecutivos de alta”. 

Segundo a Anac, no acumulado de janeiro a outubro de 2017, a procura 
por voos internacionais em companhias brasileiras subiu 12,8% e a oferta 
apresentou variação positiva de 10,6% em relação ao mesmo mês do ano 
passado. No total, foram transportados 707 mil passageiros, recorde para o 
mês de outubro na série histórica, iniciada em 2000. 
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“A participação no mercado internacional em outubro, considerando 
apenas as empresas brasileiras, foi liderada pela Latam, com 71,1%, seguida 
pela Azul, 12,3%, Gol, 10,3% e Avianca, com 6,4%”. 

O indicador sobre a taxa de aproveitamento dos assentos das aeronaves 
apresentou redução de 1,8% em relação a outubro de 2016, uma participação 
de 85,5% em outubro, o que representou redução de 1,8% em relação a 
outubro de 2016. Esta foi a terceira baixa consecutiva do indicador. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/anac 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Não perca suas informações na Black Friday 

 
22 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A Black Friday é uma época caótica para os consumidores e para o 
varejo. Clientes se atropelam para conseguir o melhor negócio e gastam mais 
dinheiro ano após ano. Em 2016, somente o e-commerce brasileiro faturou 
quase dois bilhões de reais, segundo dados do Ebit, com aumento de 15% 
sobre o ano anterior. Nos Estados Unidos, as vendas online excederam os três 
bilhões de dólares pela primeira vez. 

Esta é uma quantidade gigantesca de dinheiro e, à medida que os anos 
passam, vemos mais e mais consumidores buscarem seus produtos on-line e 
abandonar as lojas físicas. Infelizmente, isso também teve um efeito adverso, 
como o aumento dos ataques cibernéticos, com criminosos roubando 
informações pessoais. Agora, mais do que nunca, precisamos garantir que 
todas as nossas informações pessoais sejam protegidas. 

Um estudo recente descobriu que, apesar de 92% dos cidadãos do 
Reino Unido e 91% dos cidadãos dos EUA estarem cientes dos perigos da 
internet, muitos ainda caem em golpes de phishing com falsos e-mails 
promocionais. Fica claro que o público, não apenas destes dois países, precisa 
começar a tomar ações mais fortes para proteger seus dispositivos on-line. Isto 
significa mais do que não clicar em links desonestos. As pessoas devem ter 
certeza de que suas senhas são fortes e protegidas, com verificação em duas 
etapas. É necessário um bom antivírus e um software capaz de detectar o 
tráfego de Internet de forma eficaz. À medida que a Black Friday se aproxima, 
não há momento melhor para seguir este conselho. 

E não são apenas consumidores sob ameaça. Os varejistas também 
ficam na mira de criminosos e as ameaças contra eles podem ter sérias 
implicações no consumidor final. Em setembro de 2017, a companhia 
Americana Equifax foi invadida e os dados de 44 milhões de britânicos e 143 
milhões de americanos foram roubados. Muitos dos consumidores sequer 
sabiam que Equifax mantinha suas informações pessoais. Quando empresas e 
varejistas têm acesso a esse tipo de informação sensível do cliente, é seu 
dever garantir a segurança. 

O cibercrime custa à economia britânica bilhões por ano. Mesmo o 
governo começou a reprimir e levar a ameaça mais a sério. Os revendedores 
estão em risco significativo, especialmente aqueles com uma grande presença 
online. 

No ano passado, o mundo foi atingido com o botnet Mirai, que foi usado 
para lançar o maior ataque DDoS (ataque de negação de serviços) da história. 
Graças a isso, as empresas estão tomando medidas adicionais para garantir 
que isso não aconteça novamente, usando sistemas de mitigação efetiva de 
DDoS que separam todo o tráfego recebido para discernir os humanos dos 
bots. 
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Certifique-se de ter um plano de resposta de emergência, enquanto faz 
um bom uso da tecnologia anti-DDoS, pois os ataques podem surgir de 
qualquer lugar e a reação rápida é a chave para manter-se seguro. 

O malware também é uma ameaça forte e as empresas sempre 
precisam inspecionar o tráfego criptografado para frear ataques de arquivos 
maliciosos. Os malware mais perigosos costumam usar a cobertura da 
criptografia para se esconder de todos os sistemas de segurança, o que deixa 
inúmeras empresas vulneráveis a ataques. Muitas soluções estão 
desatualizadas e simplesmente não conseguem detectar este perigo. É 
importante certificar-se de que você sempre tenha a proteção mais recente em 
sua rede para a obter a melhor defesa. 

Um projeto de segurança bem executado permite que o departamento 
de TI seja notificado antes do ataque causar qualquer dano real. Muitas 
corporações de grande porte, como bancos, já fazem isso e os varejistas 
precisam se certificar de que estão fazendo o mesmo. 

O e-commerce espera receber um alto volume de tráfego de internet 
durante o período da Black Friday e existem muitas soluções que podem ajudar 
a gerenciar tudo. É importante garantir que a proteção de seus dados esteja 
atualizada. É igualmente importante que os consumidores fiquem cientes das 
informações que estão entregando e de quem estão entregando. 

A Black Friday é um momento especial para comprar produtos para 
pessoas queridas. Mas, sempre fique atento para não dar seus dados pessoais 
de presente de Natal para os ciber criminosos. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/nao-perca-suas-informacoes-na-
black-friday/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Reforma trabalhista faz pequenas empresas avaliarem contratações 
formais 

 
22 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A reforma trabalhista está levando pequenas empresas a fazer planos 
de formalizar funcionários contratados irregularmente, possivelmente 
amortecendo o crescimento do emprego informal nos últimos meses e 
elevando as receitas tributárias. 

A nova legislação, a primeira das controversas reformas encabeçadas 
pelo presidente Michel Temer a impactar diretamente a vida dos brasileiros, 
reestruturaram as negociações sindicais, as regras de contratação e os 
benefícios, no maior pacote de mudanças às leis trabalhistas em três décadas. 

Críticos advertem contra a perda de direitos trabalhistas em um país 
altamente desigual. Além disso, uma onda de processos gerou incerteza 
jurídica sobre a implementação das leis, atrasando possíveis impactos 
econômicos. 

Mas os aliados de Temer prometem que as leis mais flexíveis vão ajudar 
a taxa de desemprego a se afastar mais rapidamente dos dois dígitos após 
atingir um recorde neste ano. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
estima que a reforma gerará até 6 milhões de empregos nos próximos dez 
anos. 

A recuperação do mercado de trabalho nos últimos seis meses se 
concentrou quase totalmente no setor informal. Agora, grupos de pequenos 
negócios estão abraçando a possibilidade de formalizar esses contratos. 

Segundo Luiz Alberto Pereira, sócio da loja de artigos esportivos World 
Sports no centro de São Paulo, a nova lei permitirá que ele contrate 
funcionários adicionais durante a alta temporada. A loja atualmente emprega 
cinco pessoas em tempo integral, mas seu quadro de funcionários chegou a 
dobrar com contratações informais em períodos de tráfego intenso. 

"Eu fazia muito isso, mas sempre vi como um risco", disse. "Se o fiscal 
baixar, você acaba tendo que pagar uma multa pesada". 

A reforma trabalhista introduz novas modalidades de contratos para 
trabalho intermitente, home office e profissionais autônomos, como médicos e 
advogados. Ao mesmo tempo, aumenta as multas para trabalho informal. 

O caso de Pereira é bastante comum no cenário corporativo brasileiro, 
que ainda é dominado por pequenos negócios. 

Micro e pequenas empresas, definidas como aquelas cuja receita bruta 
anual fica aquém de 3,6 milhões de reais, respondiam por 99 por cento de 
todos os negócios brasileiros e por volta de um quarto do crescimento 
econômico em 2011, de acordo com cálculos do Sebrae, uma entidade voltada 
à promoção dos pequenos empreendimentos. 

"A legislação antiga se embasava nas relações entre grandes 
corporações e seus funcionários, o que não é representativo do Brasil real", 
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disse o diretor-presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, que também foi 
ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa no governo Dilma 
Rousseff. 

Demanda reprimida 
Pode demorar para que as empresas adotem os novos contratos, 

levando em conta a incerteza jurídica, o que torna mais difícil para economistas 
precisar seu impacto sobre a arrecadação ou o emprego. A maioria concorda, 
porém, que a reforma deve ajudar a aproximar as condições legais regendo o 
trabalho parcial e integral. 

Por volta de um quarto da mão de obra brasileira trabalha menos de 40 
horas por semana, de acordo com dados do IBGE para o fim do primeiro 
semestre. 

Três quartos desse contingente está no setor informal e, portanto, não 
paga impostos. Em contraste, apenas um terço daqueles que trabalham pelo 
menos 40 horas por semana está empregado informalmente. 

"Claramente, uma quantidade substancial de pessoas está disposta a 
oferecer trabalho em horas reduzidas", disse o economista do Ibre-FGV Bruno 
Ottoni. "Isso sugere que há demanda reprimida por esse tipo de trabalho que 
não é coberta pela legislação anterior à reforma". 

Associações representando juizes, advogados, promotores e auditores 
do trabalho, no entanto, criticaram a reforma em uma carta aberta em junho, 
advertindo que as novas regras podem aumentar as disparidades econômicas 
e precarizar a mão de obra. 

Pereira, da World Sports, disse que planeja recontratar seus funcionários 
em tempo integral usando contratos em tempo intermitente para permitir que 
eles trabalhem em outros empregos em suas horas livres. 

Questionados sobre o assunto, dois de seus funcionários disseram que 
estavam cientes desses planos, mas não entendiam bem o que isso 
representaria em termos concretos. 

O jurista Marcel Daltro, sócio do escritório Nelson Wilians & Advogados 
Associados, disse que os funcionários contratados em tempo intermitente ainda 
terão acesso a férias pagas, décimo terceiro, contribuição previdenciária e 
outros benefícios se os contratos forem longos o suficiente. 

Mas ele não foi capaz de precisar se os planos de Pereira estão de 
acordo com a reforma, ressaltando a elevada incerteza em torno da nova 
legislação. 
 
http://www.dci.com.br/economia/reforma-trabalhista-faz-pequenas-empresas-
avaliarem-contratacoes-formais-id665474.html 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Cinemas comerciais devem garantir acessibilidade até novembro de 2018 

 
22 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Até o próximo ano, empresas de exibição que possuem mais de 20 salas de 
cinema devem ter adaptado pelo menos metade delas 
 

Prazo para que salas comerciais de cinema ofereçam recursos de 
acessibilidade visual e auditiva foi estendido até 16 de novembro de 2018 pela 
Agência Nacional do Cinema (Ancine). Até 16 de setembro de 2019, todos os 
complexos e salas de cinema devem estar adequados às necessidades.  

Entre as opções que devem ser oferecidas pelos cinemas estão 
legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e Libras (Língua Brasileira 
de Sinais). Segundo a Ancine, os recursos especiais devem ser oferecidos de 
forma individual, sem que interfira na experiência dos outros espectadores. 

As salas comerciais devem ter a tecnologias assistivas em todas as 
sessões para que o espectador possa as solicitar. A quantidade de 
equipamentos deve variar de acordo com o tamanho das salas. Até 16 de 
novembro de 2018, empresas de exibição que possuem mais de 20 salas de 
cinema devem ter adaptado pelo menos metade delas, enquanto grupos 
menores devem oferecer os recursos de acessibilidade em pelo menos 30% 
das salas. 
 

Voltar ao índice 
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8. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


