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1. MDIC 

Plano Progredir possibilita que empresas ofertem emprego e renda para 
pessoas em situação de baixa renda 

 
27 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por meio do Fórum de 
Competitividade do Varejo, é parceiro do Desenvolvimento Social nas ações que 
facilitam o acesso de pessoas ao mundo do trabalho 
 

Plano Progredir foi lançado em 26 de setembro de 2017, com o objetivo de 
facilitar o acesso das pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (pessoas com renda familiar per capita de até 
½ salário mínimo ou renda familiar total de até 3 salários mínimos) a oportunidades de 
qualificação, emprego e renda, prioritariamente as beneficiárias do Programa Bolsa 
Família. 

Com foco no desenvolvimento social, o Plano atua em três eixos: qualificação 
profissional; empreendedorismo e intermediação de mão de obra. 

O Progredir criou a Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social, para 
fortalecer a união do Governo Federal com instituições comprometidas em promover 
boas práticas de responsabilidade social. 

Empresas, organizações sem fins lucrativos e entidades representativas de 
diversos setores atuarão em conjunto com o Plano, desempenhando um papel de 
destaque ao oferecer oportunidades de vagas de emprego e qualificação profissional 
(na forma de vagas de estágio, de jovem aprendiz ou curso de capacitação para os 
trabalhadores), com a finalidade de contribuir para uma vida digna, garantindo a 
autonomia financeira de pessoas em extrema pobreza. 

“Ninguém pode passar fome, mas o Bolsa Família não deve ser um projeto de 
vida”, afirmou o Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. 

Os Parceiros do Desenvolvimento Social recebem currículos selecionados de 
acordo com os perfis dos candidatos e das vagas; são reconhecidos pelo poder 
público como entidades atuantes em ações de responsabilidade social, por meio da 
contratação de trabalhadores inscritos no Cadastro Único e participam de eventos 
promovidos pela Rede de Parceiros. 

As pessoas beneficiadas pelo Progredir que tiverem sua renda elevada ficarão 
ao menos mais dois anos no Programa Bolsa Família até que alcancem a 
emancipação financeira. Caso ocorra algum imprevisto nesse período, o retorno fica 
garantido. 

Cada vez mais as empresas buscam mecanismos para apoiar iniciativas de 
responsabilidade social. Pesquisa da Reputation Institute realizada entre janeiro e 
fevereiro deste ano mostra que, na avaliação dos consumidores sobre a reputação de 
uma empresa, a responsabilidade social tem peso de 41%. 

O desenvolvimento almejado pelo Estado brasileiro está necessariamente 
vinculado ao progresso social, com a erradicação da pobreza, redução das 
desigualdades e promoção do bem comum. Seja um parceiro do Progredir! 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2893 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

2. Tributos 

Saques da terceira etapa de pagamentos do PIS/Pasep já estão 
disponíveis 

 
27 de Novembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Os pagamentos para aposentados com idade acima de 70 anos e herdeiros de 
trabalhadores falecidos continuam a ser feitos regularmente 
 

Começa nesta segunda-feira (27/11) o atendimento da terceira etapa de 
pagamento das cotas do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para cotistas homens 
com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos. Correntistas da Caixa 
Econômica Federal ou no Banco do Brasil já tiveram seu benefício depositado 
automaticamente em suas contas no dia 23, e quem não tem conta corrente 
nesses bancos pode, a partir de hoje, se dirigir às agências bancárias para 
fazer o saque. 

A previsão inicial era de que esses saques fossem feitos a partir de 14 
de dezembro. O governo, no entanto, resolveu antecipar os benefícios que, 
nesta terceira etapa, deverá movimentar quase R$ 4 bilhões, para um público 
de mais de 2 milhões de trabalhadores. Até o dia 19 de novembro, o total 
sacado já havia superado R$ 1 bilhão. Deste total, 56% tiveram como destino 
os aposentados. 

Os pagamentos para aposentados com idade acima de 70 anos e 
herdeiros de trabalhadores falecidos continuam a ser feitos regularmente. Os 
que não puderem comparecer às agências devem fazer a solicitação de saque 
por procuração. Para a consulta de saldos, os bancos criaram páginas 
específicas na internet (www.caixa.gov.br/pis e www.bb.com.br/pasep). 

O jornalista Carlos Augusto Texeira já trabalhou no setor público e no 
setor privado. Com isso, teve seus benefícios depositados tanto na conta 
Pasep (servidor público) como na conta PIS (setor privado). De acordo com a 
gerência do Banco do Brasil, em situações como a dele, é necessário que a 
área de recursos humanos da empresa que o contratou posteriormente faça o 
remanejamento de sua inscrição. O problema é que isso nem sempre é feito. 

“Trabalhei há cerca de 30 anos no setor público. Depois fui para o setor 
privado. Ao que parece, houve algum problema no remanejamento do benefício 
Pasep para o PIS, quando fiz a mudança. Com isso, o dinheiro não pôde ser 
disponibilizado pela Caixa”, disse ele, ao deixar a agência do banco para se 
dirigir à do Banco do Brasil, onde ainda há dinheiro em sua antiga conta Pasep. 

Pasep 
O Banco do Brasil é administrador exclusivo do Pasep. Atualmente, 

cerca de 1,6 milhão de pessoas preenchem os requisitos para receber as cotas 
no banco, cujo fundo contabiliza R$ 4,7 bilhões. Para não correntistas do BB 
com saldo de até R$ 2,5 mil, o banco pede o envio de TED para outra 
instituição financeira, por meio da internet e de terminais de autoatendimento. A 
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operação pode ser feita sem custo. Outra facilidade para os cotistas do Pasep 
é a consulta sobre as condições de saque pelo site e a consulta sobre a 
disponibilidade de cotas por meio da Central de Atendimento BB nos telefones 
4004 0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais 
localidades). 

PIS 
A expectativa da Caixa é que 1,5 milhão de beneficiados sejam 

contemplados nesta etapa de pagamentos. Dos R$ 2,5 bilhões a serem 
disponibilizados para saques, R$ 292 milhões serão creditados 
automaticamente na conta dos clientes do banco. A Caixa tem serviço 
exclusivo em seu site para facilitar o atendimento ao trabalhador que tem 
direito ao saque da cota do PIS por idade e aposentadoria. Na página, o 
trabalhador pode visualizar o valor que tem a receber, a data do saque e os 
canais disponíveis para realização do pagamento. 

O trabalhador tem ainda a opção de se informar por meio do aplicativo 
APP Caixa Trabalhador, que está disponível para download. O aplicativo é 
gratuito. Para realizar a consulta no site e no APP, o trabalhador deverá 
informar o CPF ou NIS e data de nascimento. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/27/internas_
economia,643759/saques-da-terceira-etapa-de-pagamentos-do-pis-pasep-ja-
estao-disponive.shtml 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Black Friday impulsiona varejo e vendas sobem 4,9% em todo o país 

 
27 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

No final de semana da Black Friday (24 a 26 de novembro), as vendas 
nos comércios de rua e shoppings centers cresceram 4,9% em todo o país, 
abaixo do crescimento de 11,0% verificado no mesmo período de 2016 
(comparado a 2015), conforme revela o Indicador Serasa Experian de Atividade 
do Comércio – Black Friday 2017. Durante a semana da data, de 20 a 26 de 
novembro (Black Week), as vendas caíram 0,8% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. 

Para os economistas da Serasa Experian, a Black Friday vem se 
consolidando como mais uma data importante do varejo nacional e, apesar de 
ter crescido menos do que no ano passado, as vendas neste ano foram 
impulsionadas pela recuperação da renda real dos consumidores e pelas 
melhores condições de crédito. Os dados também revelaram que a Black 
Friday é um fenômeno de curtíssimo prazo pois, apesar de várias lojas terem 
anunciado ofertas desde o início da semana (Black Week), as vendas somente 
cresceram no final de semana (Black Friday). 

Metodologia 
O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio tem como base 

uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian. 
Foram consideradas as consultas realizadas no período de 24 a 26 de 
novembro de 2017 e comparadas às do período de 25 a 27 de novembro de 
2016. Para a semana, foram consideradas as consultas realizadas no período 
de 20 a 26 de novembro de 2017 e comparadas às do período de 21 a 27 de 
novembro de 2016. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/black-friday-impulsiona-varejo-e-
vendas-sobem-49-em-todo-o-pais/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Expectativa de inflação do consumidor atinge menor nível em nove anos 

 
27 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Consumidores brasileiros estão mais confiantes em relação aos preços e ao 
cenário econômico 

 
Os consumidores estão cada vez mais otimistas com a economia. Em 

meio a um cenário de queda dos preços, juros mais baixos e alta na confiança, 
pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que a expectativa dos 
brasileiros com a inflação nos próximos 12 meses recuou de 6,4% para 5,9%, o 
menor nível desde 2008. 

Para a entidade, a queda da inflação nos últimos meses impactou a 
percepção dos brasileiros de forma positiva. “A expectativa de inflação dos 
consumidores se mantém em queda. O fator que mais contribui para essa 
tendência de queda das expectativas é a percepção da inflação atual”, afirmou 
o economista da FGV, Pedro Costa Ferreira. 

A maioria dos entrevistados pela instituição espera que a inflação se 
comporte dentro dos parâmetros do Banco Central, de 4,5%, com tolerância de 
1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. 

Diante do histórico do Brasil com a hiperinflação, o respeito ao controle 
dos preços é um compromisso de que o Governo do Brasil atuará para evitar 
um cenário de inflação alta, que corrói salários, aumenta a desigualdade e 
afeta a estabilidade econômica. 

Dessa forma, ao respeitar a meta de inflação, hoje em 4,5%, o governo 
dá mais segurança às famílias, às empresas e aos investidores de que está 
comprometido com a estabilidade e com os rumos da economia. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/11/expectativa-de-inflacao-
do-consumidor-atinge-menor-nivel-em-nove-anos 

 
Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Em 4 horas de Black Friday, lojas virtuais têm prejuízo de pelo menos R$ 
6,4 milhões devido a instabilidades 

 
27 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Com faturamento esperado de R$ 2,1 bilhões, de acordo com a Ebit, na 
Black Friday cada segundo que um site fica fora do ar faz diferença. É com 
essa premissa que a One Day Testing, empresa especialista em testes de 
produtos digitais, monitorou 43 lojas virtuais com alto volume de acessos e 
registrou informações como tempo de carregamento, quantidade de dados 
transferidos e diferentes tipos de erros que o consumidor pode ter encontrado. 

A análise mostra que as 43 lojas demoraram, em média, 9,3 segundos 
para carregar o conteúdo completo do site no período registrado, entre 22h de 
quinta-feira (23/nov) e 2h de sexta-feira (24/nov). Destas, 36 (83,7%) 
apresentaram instabilidade em algum momento, considerada como variação no 
tempo de carregamento médio superior a 3 segundos. Para ter uma ideia do 
impacto desta demora adicional, a Akamai estima que cada segundo a mais no 
carregamento implica em perda de conversão de 20,5% no celular e 21,8% no 
computador. 

O prejuízo total, porém, é maior ainda. Um estudo da NewVoiceMedia 
mostra que 34% dos consumidores se vingariam de uma experiência ruim 
compartilhando sua insatisfação nas redes sociais ou em avaliações negativas. 
Além disso, a White House of Consumer Affairs afirma que experiências 
negativas são espalhadas para duas vezes mais pessoas do que experiências 
positivas. Assim, problemas como demora no carregamento ou site fora do ar 
não só deixam o consumidor insatisfeito, como podem fazer com que o impacto 
de uma experiência negativa para a marca seja muito maior. 

O impacto que ninguém esperava 
Durante as 4 horas de análise, constatou-se que o principal problema 

não foi necessariamente com os servidores dos e-commerces, mas com plug-
ins antifraude ou programas de afiliados, que, por conta do incomum volume de 
acessos, deixaram o carregamento da página excessivamente lento. Dentre os 
sites analisados, 41% possuíam algum script de terceiros que estava com 
problemas técnicos e de lentidão, alterando drasticamente o tempo de 
carregamento do site. 

Em análise interna, apurou-se que a demora foi por conta de um plug-in 
de programa de afiliados usado no site, que provocou um efeito cascata 
negativo em todas as demais lojas virtuais, em pleno horário de pico da Black 
Friday. A instabilidade do plug-in apenas foi resolvida por volta de 1h30 da 
madrugada de sexta-feira. 

Sobre a metodologia 
Para a coleta dos dados, a One Day Testing acessou uma lista pré-

definida de 43 sites a partir de servidores localizados em São Paulo, onde cada 
servidor monitorava apenas um site para evitar interferência de outros 
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processos. Para simular a experiência de um usuário real, as páginas foram 
carregadas com o navegador Google Chrome 62.0.3202.89, com cache 
desativado e aba anônima. 

Durante o monitoramento, o Chrome abre uma aba em branco e acessa 
a página principal da loja virtual; o processo é repetido a cada 60 segundos, e 
então as informações são registradas. Consideramos um timeout quando, 
mesmo depois de 45 segundos, a página ainda não terminou de carregar. 
Foram registradas métricas como tempo de carregamento, quantidade de 
requisições, dados transferidos e erros HTTP 4xx ou 5xx (como Forbidden e 
Internal Server Error). 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/em%E2%80%8B-
%E2%80%8B4%E2%80%8B-%E2%80%8Bhoras%E2%80%8B-
%E2%80%8Bde%E2%80%8B-%E2%80%8Bblack%E2%80%8B-
%E2%80%8Bfriday%E2%80%8B-%E2%80%8Blojas%E2%80%8B-
%E2%80%8Bvirtuais%E2%80%8B-%E2%80%8Btem%E2%80%8B/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Trabalhador que receber menos que o mínimo fará recolhimento 
complementar 

 
27 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O trabalhador que receber menos de R$ 937 ao mês (salário mínimo), 
ao realizar trabalho intermitente, deverá recolher alíquota de 8% de 
contribuição previdenciária sobre a diferença entre o que recebeu e o mínimo. 
O esclarecimento foi feito pela Receita Federal no Ato Declaratório 
Interpretativo (ADI) RFB nº 6, publicado na edição de hoje (27) do Diário Oficial 
da União. 

A Receita Federal lembra que a reforma trabalhista, efetuada pela Lei nº 
13.467 de 2017, trouxe a possibilidade de o segurado empregado receber valor 
mensal inferior ao salário mínimo, como no caso de trabalho intermitente, que 
permite o pagamento por período trabalhado, podendo o empregado receber 
por horas ou dia de trabalho. 

O recolhimento complementar será necessário caso a soma de 
remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de um mês 
seja inferior ao salário mínimo. 

Segundo a Receita, o recolhimento complementar da contribuição 
previdenciária deverá ser feito pelo próprio segurado até o dia 20 do mês 
seguinte ao da prestação do serviço. Caso não faça o recolhimento, não será 
computado o tempo de contribuição para receber os benefícios previdenciários 
e para o cumprimento do prazo de carência. 

Essa complementação já era prevista para o caso do contribuinte 
individual. No caso de empregado não existia essa previsão. 

A Receita Federal esclarece que a Medida Provisória (MP) nº 808, de 
2017, estabeleceu essa previsão e criou para o segurado empregado a 
possibilidade de complementação da contribuição até o valor relativo ao salário 
mínimo, especificando que a alíquota aplicada será a mesma da contribuição 
do trabalhador retida pela empresa. 

“Todavia, a referida MP não fixou a data de vencimento dessa 
contribuição, nem deixou claro qual seria a alíquota aplicada, sendo necessária 
a publicação do ADI [Ato Declaratório Interpretativo]”, diz a Receita. A MP foi 
editada neste mês para ajustar pontos da Reforma Trabalhista. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/receita-cria-
contribuicao-previdenciaria-de-8-para-trabalhador-intermitente 
 

Voltar ao índice 
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7. Empreendedorismo 

Startup desenvolve rede social integrada a marketplace 

 
27 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Recém-lançada, a plataforma Youtrendz quer conquistar os pequenos 
vendedores que representam a maioria do mercado. Diante de um cenário 
onde o varejo on-line vem crescendo 20% ao ano nos últimos 5 anos e, em 
2017, o seu faturamento vai bater R$ 49.7 bilhões de reais. 

A empreendedora carioca Nanda Carvalho, CEO & Founder da 
Youtrendz, observou o mercado e conversando com lojistas on-line percebeu 
que famosos marketplaces priorizam apenas as grandes marcas, deixando o 
pequeno comerciante de lado. E direcionou seu foco aos pequenos varejistas 
para ajudá-los a vender seus produtos e completar a renda ou para ter o 
crescimento de seus negócios. 

“A Youtrendz é uma rede social para comprar, vender e compartilhar. Na 
plataforma é possível criar gratuitamente uma loja virtual em minutos com toda 
a infraestrutura de um marketplace. Serve para todos os tipos e tamanhos de 
loja (pequeno, médio e grande). Por isso, também são rede social. Desse 
modo, pessoas e marcas podem interagir mais um com o outro e, além de 
fazer negócios, podem construir sua imagem, compartilhar experiências, gostos 
e preferências”, resume Nanda Carvalho. 

A plataforma tem duas formas de gerar receita: Monetização via 
Revenue Share – ficando com apenas 10% do valor de cada produto vendido. 
E Branded Channel, na qual marcas podem patrocinar alguma categoria na 
plataforma de acordo com a audiência e relevância entre a categoria e a 
marca. 

O objetivo da startup, que acaba de levantar sua primeira rodada de 
investimento-anjo com um grupo de investidores do Rio de Janeiro, é ser uma 
plataforma acessível para auxiliar os lojistas a gerarem renda e crescerem, 
oferecendo toda estrutura de marketing, já que com o aumento da penetração 
de smartphones, a parcela de compras por dispositivos móveis cresceu de 22% 
para 31% entre 2016 e o primeiro semestre de 2017 (Fonte: ABCOMM – 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/lancamentos/startup-desenvolve-rede-
social-integrada-a-marketplace/ 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

BC reduz para um dia útil prazo de compensação de cheques 

 
27 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Mudança elimina as faixas de valores para compensação dos documentos. 
Instituições financeiras têm até 6 meses para se ajustar à nova regra 
 

O Banco Central reduziu para um dia útil o prazo para compensação de 
cheques de qualquer valor. Antes, o limite era de dois dias úteis. A partir de 
agora, as instituições financeiras têm até 6 meses para se ajustar à nova regra.  

A medida foi tomada em virtude da queda na circulação de cheques em 
todo o País. De março de 2005 a outubro deste ano, o volume de 
processamentos passou de 170 milhões para 42 milhões. 

Ao mesmo tempo, a tecnologia para processar as informações desses 
documentos avançou, facilitando o procedimento. Até então, a compensação 
era feita conforme faixas de valor, as quais foram agora unificadas. 
 

Voltar ao índice 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


