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1. MDIC 

Marcos Pereira anuncia medidas para atrair investimentos inovadores 
para o Brasil 

 
01 de Dezembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Serão publicados nos próximos dias no DOU decreto que cria a Sala de 
Inovação e MP que atualiza Lei da Informática 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, 
participou, na manhã desta sexta-feira (1º); de reunião com empresários que 
integram a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), no escritório da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São Paulo. Durante o encontro, 
que reuniu cerca de 150 líderes empresariais, ele anunciou a criação da Sala 
de Inovação e a atualização a Lei de Informática Nacional e da Zona Franca de 
Manaus. Ambas as medidas irão estimular o ecossistema de inovação 
brasileiro e estabelecer um novo paradigma de atração de investimentos para o 
país. 

Marcos Pereira afirmou que será publicado nos próximos dias no Diário 
Oficial da União o decreto que cria a Sala de Inovação, uma instância de 
articulação no Governo Federal para promover e facilitar a atração de 
investimentos em centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no 
Brasil. A Sala é um projeto realizado pelo MDIC e MCTI em conjunto com MRE, 
Apex-Brasil, BNDES, Finep e CNPq. 

“A partir de agora, o Brasil passa a oferecer, em um só lugar, todas as 
informações e apoio institucional para empresas que querem instalar centros e 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com a Sala de inovação, 
promovemos uma melhor coordenação entre os atores do governo federal na 
atração de investimento em PD&I”, disse o ministro. Segundo ele, o MDIC, 
juntamente com o MCTI, já trabalha na elaboração da estratégia nacional para 
atração de centros de PD&I. 

Os dois ministérios exercerão, em períodos alternados de dois anos, a 
secretaria-executiva do comitê gestor da Sala de Inovação. A Apex-Brasil será 
a porta de entrada para as empresas que têm interesse em investir no Brasil. 
Além disso, haverá uma instância de consulta ao setor privado, composta pela 
CNI e demais atores relevantes. 

Lei de Informática 
O MDIC também aguarda a publicação da Medida Provisória que 

atualiza a Lei de Informática Nacional e da Zona Franca de Manaus. As 
alterações propostas nas duas leis – que definem as obrigações de empresas 
que produzem bens de informática e de comunicação para a obtenção de 
benefícios fiscais e financeiros, quando houver investimento em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) – ampliam as modalidades de investimentos em P&D. 
Com a MP, empresas do setor poderão aplicar recursos em startups de base 
tecnológica e em fundos de investimento. 
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A mudança prevê ainda a contratação de auditoria independente para a 
avaliação de relatórios de aplicação em P&D. Com isso, estamos simplificando 
a gestão administrativa. Por fim, as empresas poderão apresentar plano de 
reinvestimento de valores de P&D glosados e parcelar débitos de P&D em caso 
de descontinuidade de suas operações. “Com isso, estimamos que 1,5 bilhão 
de reais poderão retornar ao ecossistema de inovação”, ressaltou o ministro. 

MEI 
A Mobilização Empresarial pela Inovação é um movimento para 

estimular a estratégia inovadora de empresas brasileiras e ampliar a 
efetividade das políticas de apoio à inovação a partir da interlocução entre os 
setores público e privado. O Comitê de Líderes Empresariais da MEI se reúne 
periodicamente com o governo para definir caminhos que potencializem a 
inovação no setor produtivo brasileiro, bem como avaliar as ações já em curso. 

Na reunião, Marcos Pereira também falou das medidas implementadas e 
estudadas para reduzir o backlog de análise de marcas e patentes e melhorar 
as condições estruturais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 
E ressaltou as ações do MDIC em favor ao acesso das pequenas empresas à 
inovação, como o lançamento, na última semana, do programa Startout Brasil, 
para a internacionalização de startups. “Temos buscado ampliar a efetividade 
das políticas públicas de apoio à inovação, revendo processos e modernizando 
a gestão. Em 17 meses, a atual gestão do MDIC acumula importantes 
conquistas para a melhoria do ambiente de negócios no país”, disse. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2916 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Com juros mais baixos, famílias renovam estoque de eletrodomésticos 

 
03 de Dezembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Em setembro, vendas desses produtos cresceram 18,5% em relação ao 
mesmo período do ano passado 
 

Os brasileiros estão aproveitando a melhora das condições econômicas 
para renovar os equipamentos domésticos. Os dados do Produto Interno Bruto 
(PIB), divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mostraram aumento de 1,2% do consumo familiar no 
terceiro trimestre, apesar do crescimento modesto de 0,1% do PIB. Não sem 
motivo. A Pesquisa Mensal de Consumo (PMC), também do BGE, mostra que, 
em setembro, as vendas de eletrodomésticos cresceram 18,5% na comparação 
com o mesmo período do ano passado. A coordenadora da pesquisa, Isabella 
Nunes, afirma que a redução das taxas de juros, a maior facilidade de crédito, 
o aumento da renda e a queda da inflação vêm impulsionando a compra 
desses produtos. 

Eletrodomésticos são bens duráveis, ou seja, não precisam ser repostos 
com rapidez. Dessa forma, segundo Isabella, as pessoas são mais estimuladas 
a comprar ou trocar esses bens nos momentos de maior estabilidade 
econômica. “Em épocas de crise, você reduz o consumo do que tem menos 
necessidade, e 2016 foi um ano bastante sofrido para a economia como um 
todo”, explica. “No ano passado, os juros estavam mais altos e a massa (de 
renda) era negativa. Não tinha rendimento disponível para que as famílias 
pudessem consumir eletrodomésticos”, acrescenta. 

Outro motivo para o aumento expressivo da venda dos eletrodomésticos 
foi a liberação dos saldos de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), que permitiu que boa parte dos consumidores quitassem 
dívidas. Dessa forma, os trabalhadores ficaram aptos para assumir novos 
compromissos, como compras a prestação. “Há um estímulo para aquelas 
atividades que têm uma demanda reprimida. As pessoas estavam evitando 
comprar o que não era necessário. A partir do momento em que a situação 
melhora, as famílias podem voltar a consumir”, acrescenta Isabella. 

Negociações 
O gerente regional no Distrito Federal e em Tocantins das lojas Ponto 

Frio e Casas Bahia, Edson Guedes, afirma que a expectativa é de que o 
mercado para eletrodomésticos melhore ainda mais. Segundo ele, “as notícias 
estão bem favoráveis para o mercado, e o consumidor entende isso”. Além 
disso, ele lembra que as festas de fim de ano e as liquidações de janeiro 
costumam aumentar ainda mais as vendas desses produtos. “A nossa 
expectativa é de que o mercado continue aquecido”, diz. 

Guedes também aponta a maior facilidade nas compras com crédito e a 
redução dos juros como fatores determinantes para o crescimento do consumo. 
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“As taxas vêm melhorando. A facilidade no cartão, também”, afirma. E 
acrescenta que as vendas on-line têm tido desempenho positivo. 

Para o diretor administrativo do Sindicato dos Varejistas do Distrito 
Federal, Sebastião Abrita, a situação favorável para o comércio de 
eletrodomésticos permitiu aos varejistas fazer melhores negociações com os 
fabricantes. “Eles (os varejistas) estão aproveitando para negociar um volume 
maior com a indústria, obtendo descontos que são repassados ao consumidor”, 
explica. 

A melhora das condições econômicas repercutiu na vida de Marcelina 
Paulino da Silva, 42 anos. A agente de serviços gerais mudou-se há pouco 
tempo para o Riacho Fundo II. Embora já tivesse adquirido o imóvel há um bom 
tempo, Marcelina só se instalou na nova moradia depois de terminar uma 
reforma. Por isso, ela aproveitou o tempo da obra para comprar a mobília e os 
eletrodomésticos. “A gente foi economizando e, como a previsão de receber a 
casa era mais para o futuro, deixamos para comprar os eletrodomésticos mais 
perto da mudança”, conta. 

Marcelina comprou dois televisores, uma coifa, um fogão elétrico e dois 
climatizadores, mas não quis fazer prestações. Para ela, comprar à vista é a 
melhor opção, já que o preço do produto pode diminuir e, além disso, não deixa 
dívidas. “É melhor, e não fica mais uma conta para pagar no fim do mês”, 
afirma. Ela acredita já ter gastado demais com eletrodomésticos e diz não ter 
planos para comprar mais neste Natal. 

Oportunidade 
O caso da administradora Natália Cavalcanti Galvão, 42, foi diferente. 

Ela não tinha a intenção de adquirir nenhum eletrodoméstico nos últimos 
meses, porém, caminhando pelo hipermercado enquanto fazia as compras do 
mês, deparou-se com um “air fry” e não teve dúvida. “Vi que era um bom preço 
e aproveitei a oportunidade”, explica. Ela também optou por fazer a compra à 
vista e declarou que não tem pretensão de adquirir outros eletrodomésticos no 
fim do ano. 

A artesã Vanessa Wetzel, 47, tinha uma sanduicheira pequena que 
servia para fazer lanches. Como seus familiares gostam de comidas grelhadas, 
ela decidiu comprar um grill maior. “Agora, aproveito para cozinhar peixe, 
carnes e outras coisas, além de fazer sanduíches”, ressalta. Além de estar 
sempre por dentro das promoções, Vanessa faz pesquisas a respeito dos 
produtos por meio do YouTube. O motivo para todo esse empenho, segundo 
ela, é que, como todos os integrantes da família são responsáveis por arrumar, 
limpar e cuidar da casa, ela está se equipando com eletrodomésticos para 
facilitar a execução dessas tarefas. “ Pesquiso o que vai me ajudar no dia a dia 
e compro”, diz. Vanessa não pretende comprar eletrodomésticos no Natal, mas 
lembra que está sempre por dentro do assunto e, quando surge uma 
oportunidade, aproveita e compra. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/03/internas
_economia,645070/com-juros-mais-baixos-familias-renovam-estoque-de-
eletrodomesticos.shtml 
 

Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/03/internas_economia,645070/com-juros-mais-baixos-familias-renovam-estoque-de-eletrodomesticos.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/03/internas_economia,645070/com-juros-mais-baixos-familias-renovam-estoque-de-eletrodomesticos.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/03/internas_economia,645070/com-juros-mais-baixos-familias-renovam-estoque-de-eletrodomesticos.shtml
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3. Comércio - Supermercados 

Alimentos têm maior queda de preço em 40 anos 

 
03 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O preço dos alimentos nunca caiu tanto em um ano como em 2017. De 
janeiro a outubro, os itens usados para o preparo de refeições em casa caíram, 
em média, 4,57%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a 
medida oficial da inflação. O recorde se explica, em boa parte, pelo clima 
excepcional que levou o País a colher uma supersafra. Mas a crise também 
ajudou a derrubar a inflação da comida: com menos renda, o consumidor 
brecou aumentos. 

Como a trajetória de queda deve persistir nos dados de novembro e 
dezembro, a previsão é de que o preço dos alimentos termine o ano com 
queda superior a 5%. Se as projeções de consultorias se confirmarem, 2017 
deve registrar a maior retração de preços da comida no domicílio desde que o 
IPCA começou a ser apurado em 1980, afirma o economista da LCA 
Consultores, Fabio Romão. Até hoje, o único resultado anual negativo nesta 
categoria ocorreu em 2006, de - 0,13%, e beirou a estabilidade. 

O recuo recorde registrado este ano tem aliviado especialmente o bolso 
das famílias de menor renda, que recebem até R$ 4.685 por mês e gastam 
22% para preparar a refeição em casa. É uma fatia do orçamento muito maior 
do que nas famílias mais abastadas que empenham na alimentação no 
domicílio 16%, aponta a economista do IBGE, Denise Cordovil. 

"A queda dos preços dos alimentos é um alívio para os mais pobres, 
mas muitos não conseguem perceber porque o desemprego está muito 
elevado", observa o economista Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas, André Braz. De toda forma, ele pondera que a situação para 
esses brasileiros seria pior se a inflação estivesse em níveis mais elevados. 

Feijão com arroz 
"Muitos itens da alimentação básica do brasileiro caíram neste ano", diz 

Romão. O feijão recuou mais de 35%, de janeiro a outubro, depois de ter mais 
que dobrado de preço no mesmo período do ano passado. O arroz caiu quase 
10% neste ano. De janeiro a outubro de 2016 tinha subido 16%, mostra o 
levantamento feito pelo economista da LCA. 

Mais da metade dos 153 subitens que compõem o grupo alimentação no 
domicílio no IPCA tiveram queda de preço nesse período. As carnes ficaram 
4% mais baratas neste ano até outubro. É um resultado importante comparado 
às altas de 9% e 2% registradas nos mesmos meses de 2015 e 2016, 
respectivamente, diz Romão. 

Na avaliação de economistas, o movimento de queda no preço da 
comida, que é o grupo que mais pesa no IPCA, é decisivo para que o índice de 
inflação fique abaixo de 3% este ano. 

Apesar do alívio provocado pela queda dos preços dos alimentos, 
Márcio Milan, economista da Tendências Consultoria Integrada, destaca que os 
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reajustes dos combustíveis e da energia estão "comendo" uma parte desse 
ganho. Ele lembra que, depois da comida, gastos com tarifas são os que mais 
pesam no orçamento das famílias de menor renda. 

"Se não fosse a alta dos preços administrados, a inflação geral seria 
menor ainda", afirma Milan. Para um IPCA de 3% previsto para este ano pela 
consultoria, os preços que não são regulados pelo governo devem subir 1,3% e 
as tarifas, 8,1%. Sem a forte pressão das tarifas, a inflação geral ficaria entre 
1,5% e 2%, calcula o economista. 

Varejo 
A queda nos preços dos alimentos tem reflexos também para o comércio 

varejista. Na análise do economista-chefe da Confederação Nacional do 
Comércio, Fabio Bentes, o recuo dos alimentos deverá garantir uma retomada 
mais vigorosa do comércio como um todo, uma vez que os hiper e 
supermercados respondem pela maior fatia anual das vendas do varejo 
brasileiro. "De cada R$100 faturados no varejo, R$30 advém dos hiper e 
supermercados", diz Bentes. 

Para 2018, a expectativa é de que a queda nos preços dos alimentos 
não se repita com a mesma intensidade e as cotações voltem a subir, mas sem 
uma disparada. "Esse céu de brigadeiro não vai durar para sempre", diz 
Romão. Ele observa que os preços de produtos importantes, que recentemente 
atingiram valores mínimos históricos, estão aumentando e vão chegar ao 
consumidor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/economia/alimentos-tem-maior-queda-de-preco-em-40-
anos-id667732.html 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.dci.com.br/economia/alimentos-tem-maior-queda-de-preco-em-40-anos-id667732.html
http://www.dci.com.br/economia/alimentos-tem-maior-queda-de-preco-em-40-anos-id667732.html


 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

4. Serviços – Turismo 

Faturamento das empresas do setor de turismo cresce 4,3% 

 
01 de Dezembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Pesquisa trimestral do MTur mostra também que 66% do setor pretende 
realizar novos investimentos ainda este ano 
 

A “leve reação” da economia foi um dos fatores determinantes para o 
aumento de 4,3% no faturamento médio das empresas do setor de turismo no 
terceiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2016. A 
expansão da receita, assim como a perspectiva de realização de novos 
investimentos no período de outubro a dezembro, foi verificada nos sete 
segmentos pesquisados pelo Ministério do Turismo. 

Os aumentos mais expressivos ocorreram nos segmentos de parques e 
atrações turísticas (11,4%), transporte aéreo (11,2%), operadoras de turismo 
(10,3%) e agências de viagens (9,3%). Resultados que as empresas atribuem 
ainda à sazonalidade e aos investimentos realizados anteriormente. Em menor 
escala, com percentuais abaixo de 2%, houve majoração de receita também 
entre as organizadoras de eventos, meios de hospedagem e nas empresas de 
turismo receptivo. 

“Os dados mostram o vigor do turismo que, mesmo diante da crise vivida 
pelo Brasil nos últimos anos, conseguiu registrar números positivos”, comentou 
o ministro do Turismo, Marx Beltrão. Para o último trimestre do ano (out/dez), 
as perspectivas são otimistas. Do conjunto de empresas pesquisadas, 66% 
manifestaram intenção de investir parte do faturamento apurado ainda em 
2017. O maior percentual, 15,2%, é projetado pelo segmento de turismo 
receptivo, seguido dos organizadores de eventos (8,1%), meios de 
hospedagem (5,2%) e transporte aéreo (4,7%). 

Na pesquisa, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, as empresas 
apontaram como fatores limitantes ao crescimento dos negócios os custos 
operacionais e financeiros além do momento econômico e político ainda 
desfavorável do país. O Boletim de Desempenho Econômico do Turismo foi 
produzido com informações de 716 empresas que empregam 79.319 mil 
pessoas e faturaram R$ 9,2 bilhões no trimestre. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8328-faturamento-
das-empresas-do-turismo-cresce-4,3.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Reclame AQUI divulga relatório pós-Black Friday 

 
01 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Um levantamento do Reclame AQUI realizado na manhã desta sexta-
feira, dia 1º, revela que o número de reclamações referentes à Black Friday 
alcançou 17 mil ocorrências. 

Como previsto pelo site, o atraso na entrega se tornou o problema mais 
relatado entre os consumidores, com 8,9% dos casos. Durante as 24 horas do 
evento, o maior motivo de queixa foi propaganda enganosa, que aparece hoje 
na terceira posição, atrás problemas na finalização da compra. 

Principais reclamações: 
Na Black Friday (das 18h de quinta, dia 23, até meia-noite, 25) 
Total: 3,5 mil reclamações 
1. Propaganda enganosa – 13,5% 
2. Problemas na finalização da compra – 9,6% 
3. Divergência de valores – 8,8% 
Pós Black Friday (das 18h de quinta, dia 23, até dia 01) 
Total: 17 mil reclamações 
1. Atraso na entrega – 8,9% 
2. Problemas na finalização da compra – 8,6% 
3. Propaganda enganosa – 8% 
O Reclame AQUI monitora as reclamações da Black Friday desde as 

18h de quinta-feira, dia 23, horas antes do início oficial das mega ofertas. O 
levantamento atual foi realizado às 10h desta sexta, dia 1°. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/reclame-aqui-relatorio-pos-black-
friday/ 
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6. Emprego 

Trabalho doméstico reduz desocupação, mas reforça informalidade 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: IBGE 
 

No trimestre terminado em outubro, houve um aumento de 2,9% no 
número de trabalhadores domésticos, ou cerca de 177 mil postos de trabalho a 
mais, frente ao trimestre terminado em julho. Essa foi uma das principais 
contribuições para a queda na taxa de desocupação, de 12,8% para 12,2% 
nesses mesmos trimestres, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD-C), divulgada hoje pelo IBGE. 

O gerente da pesquisa, Cimar Azeredo, destacou que a geração de 
postos de trabalho aconteceu, principalmente, em segmentos com 
predominância do trabalho informal. De fato, entre as 868 mil pessoas a mais 
na população ocupada, frente ao trimestre terminado em julho, 326 mil são 
trabalhadores por conta própria, 254 mil são empregados do setor privado sem 
carteira e 177 mil são trabalhadores domésticos. 

“Quando o trabalho doméstico sobe pela formalização é positivo. No 
entanto, na conjuntura atual, as pessoas estão buscando trabalho doméstico, 
na maioria das vezes sem carteira, por falta de espaço na economia formal”, 
explicou. 

Entre os grupamentos de atividade, a recuperação no trimestre 
terminado em outubro frente ao terminado em julho deveu-se, principalmente, 
ao grupamento informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas (alta de 3,2% ou mais 311 mil postos), comércio, 
reparação de veículos automotores e motocicletas (alta de 1,2% ou mais 208 
mil postos) e construção (alta de 2,5% ou mais 169 mil postos). Na 
comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o destaque foi o setor de 
alojamento e alimentação, que gerou quase 500 mil postos de trabalho a mais. 

Apesar de ter recuado na comparação trimestral, a taxa de desocupação 
ficou acima da observada no mesmo trimestre de 2016, quando estava em 
12,2%. “Embora os resultados do trimestre mostrem aumento da ocupação e 
redução na fila da desocupação, os números são desfavoráveis em relação ao 
ano passado”, concluiu Cimar Azeredo. 
 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18435-trabalho-domestico-reduz-desocupacao-mas-reforca-
informalidade.html 
 

Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

Trabalho intermitente, parcial e teletrabalho já devem ser informados ao 
Caged 

 
01 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Criadas pela reforma trabalhista, as modalidades de contratação em 
trabalho intermitente e teletrabalho já devem ser informadas ao Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. A pasta 
lançou, nesta sexta-feira (1º), novo layout do sistema, na qual incluiu também a 
possibilidade de informar sobre trabalho em tempo parcial, que sofreu 
alterações na reforma, e desligamento por acordo entre empregado e 
empregador. 

Detalhes das alterações e o novo formulário eletrônico estão disponíveis 
no portal do Caged. “É essencial que as empresas se atentem para esse novo 
layout e não omitam esse tipo de informação”, alerta o coordenador de 
Estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães. 

O cadastro registra os processos de admissão e de dispensa de 
trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A partir 
dessas informações, é possível acompanhar e fiscalizar o mercado de trabalho. 
Ele é utilizado, por exemplo, pelo Programa do Seguro-Desemprego para 
conferência de dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros 
programas sociais. 

Distorção na estatística 
O ministério trabalha agora para redesenhar o processamento dos 

dados. Isso porque, com a possível inclusão de trabalhadores em trabalho 
intermitente por diversos empregadores, pode-se criar a ideia de que há mais 
pessoas contratadas e, portanto, menos desempregadas. “A nossa intenção é 
que as estatísticas do trabalho contem com toda a transparência possível”, 
afirma Magalhães. 

Magalhães explica que, no último mês, o setor que coordena trabalhou 
para que os novos campos fossem inseridos no layout e que, agora, estuda as 
formas de extração das informações. A questão impacta já os dados do mês de 
novembro, que devem ser divulgados na segunda quinzena de dezembro. Isso 
porque a reforma começou a valer no último dia 11e as novas formas de 
contratação já podem ter sido efetivadas. “Você vai ter um saldo de empregos 
que pode, a depender do grau de adesão das empresas às novas 
modalidades, gerar um salto” nas estatísticas, explica. 

O Caged deve ser enviado mensalmente ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social até o sétimo dia do mês subsequente ao mês de referência 
das informações ou até a data de admissão. Sempre que a empresa realizar 
uma dessas ações, deverá enviar as novas informações ao ministério, via 
internet. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/trabalho-intermitente-
parcial-e-teletrabalho-ja-devem-ser-informados-ao 
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7. Curtas 

Comércio, atividades imobiliárias e transportes ajudam serviços no PIB, 
diz IBGE 

 
01 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O bom desempenho dos segmentos de comércio, atividades imobiliárias 
e transportes ajudaram no crescimento de 1,0% do PIB de Serviços no terceiro 
trimestre deste ano, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, segundo 
os dados das Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta sexta-feira, 1º de 
dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O comércio, incluindo atacadista e varejista, teve um avanço de 3,8% no 
terceiro trimestre, enquanto as atividades imobiliárias cresceram 2,1%. 

O segmento de transporte, armazenagem e correio teve uma alta de 
1,9%. O setor de outras atividades de serviços teve elevação de 1,2% no 
período. 

Por outro lado, a intermediação financeira e seguros registrou 
estabilidade, informação e comunicação encolheram 3,0%, e administração, 
saúde e educação públicas e seguridade social diminuíram 0,8%. 
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8. 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 
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