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1. MDIC 

Fórum de Competitividade do Varejo realiza balanço de atividades de 
2017 

 
13 de Dezembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Presidido pelo secretário da SCS, Marcelo Maia, Fórum realizou último 
encontro do ano e apresentou projeções para o setor em 2018 
 

Com o objetivo de encerrar os trabalhos de 2017 e prospectar a agenda 
para o ano de 2018, representantes do governo e de diversas entidades 
privadas do varejo nacional realizaram, na última quinta-feira (07), em Brasília, 
a 12º reunião do Fórum de Competitividade do Varejo, o último encontro do 
ano. O Fórum é coordenado pela Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e foi presidido 
pelo secretário da SCS, Marcelo Maia. 

Com a participação de todas as entidades nacionais participantes do 
Fórum e a Secretaria do MDIC, os membros aproveitaram o encontro para 
ressaltar as conquistas obtidas ao longo do ano pelo setor, como a 
modernização trabalhista, o reconhecimento do setor supermercadista como 
atividade essencial, a aprovação de legislação que permite diferenciação de 
preços, dentre outros. Além disso, temas que continuarão a ser trabalhados em 
2018 também entraram em pauta, entre eles, a maior presença do setor em 
ambientes, comitês, grupos de trabalhos e instrumentos governamentais que 
promovem a defesa dos interesses e estratégias de internacionalização e 
exportação; comércio eletrônico; meios de pagamento; SAC; dentre outros. 

Ainda sobre as projeções para 2018, o secretário do MDIC ressaltou que 
um dos principais objetivos para o próximo ano é institucionalizar a existência 
do Fórum de Competitividade do Varejo. “O Fórum tem se tornado o principal 
locus de discussão no governo sobre o setor de comércio e em 2018 pretende-
se torna-lo perene e oficial por meio de uma Portaria Ministerial”, disse. 

O último encontro de 2017 do Fórum de Competividade e Varejo 
também teve a presença de representantes da Apex-Brasil e do Sebrae-
Nacional, que passaram a fazer parte do Fórum como membros permanentes. 
Em sua fala, o secretário do MDIC destacou o papel dos novos participantes. 
Para ele, “o Sebrae é parceiro essencial para tratarmos temas afetos ao setor 
varejista, portanto sua participação como membro do Fórum será muito 
produtiva”, pontuou Marcelo Maia. 

Já sobre a agência governamental Apex-Brasil foi apresentado o projeto 
E-Xport Brasil, que visa capacitar um grupo de empresários nacionais para 
atuação em mercados estrangeiros por meio de vendas em plataformas de 
comércio eletrônico. Em 2017, o projeto deu início a um protótipo para 
capacitar cerca de 100 empresas a atuarem nos mercados da China, Estados 
Unidos, México e Argentina. No próximo ano, a intenção é expandir o projeto 
para o Japão e Reino Unido. 
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Nessa mesma linha, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) fez 
um relato sobre as impressões da missão de empresários do setor de 
franquias, shopping centers, start ups e comércio eletrônico realizada à China, 
em outubro passado com apoio técnico de delegação da Secretaria de 
Comércio e Serviços. Para a entidade, é fundamental que os empresários 
brasileiros reflitam sobre a importância da internacionalização e exportação de 
serviços e bens, seja por meio físico ou virtual, para a China, importante 
parceiro comercial para o Brasil. 

Cartilha do Trabalhador - Marcelo Maia aproveitou o Fórum para 
destacar que no próximo dia 15 de dezembro será assinado um Acordo de 
Cooperação Técnica entre o MDIC, o Ministério do Trabalho (MTb) e a 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) para o lançamento da Cartilha do Trabalhador. “Trata-se de 
inédito instrumento que suporta a cooperação institucional para elaboração de 
material orientativo com o objetivo de esclarecer ao setor produtivo acerca de 
temas relacionados a questões trabalhistas”, esclareceu. 

O Acordo está inserido no âmbito dos trabalhos realizados pela 
Secretaria junto ao setor público e privado com intuito de promover o 
fortalecimento das relações institucionais por meio do estabelecimento de 
projetos comuns, intercâmbio de informações e estabelecimento de parcerias a 
fim de promover temas de interesse público na área do setor produtivo que 
impactem diretamente na competitividade das empresas. 

Para Maia, os trabalhos elaborados pelas equipes técnicas do MTb, 
MDIC e FecomercioSP para elaboração dessa série de cartilhas informativa 
“tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de ações que fomentem melhoria 
no ambiente de negócios por meio da melhoria das relações entre empresas e 
trabalhadores no setor produtivo brasileiro. Por isso, a parceria com o 
Ministério do Trabalho é essencial para nós”. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2962 
 

Voltar ao índice  
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2. Crédito e Financiamento 

Franquias contribuirão para crédito em 2018 

 
13 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Maior demanda por microfranquias somada à facilidade de empréstimos por 
conta do baixo risco deve favorecer o mercado no próximo ano e tende a atingir 
os dois dígitos de alta em 2019 
 

O segmento de franchising tende a se destacar no crédito a micro e 
pequenas empresas em 2018. Com maior garantia para os bancos e juros 
menores aos tomadores, expectativa do mercado é de crescimento próximo a 
8% já em 2017. 

De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 
Carlos Sadaki, o avanço consistente do segmento de franquias refletirá no 
crédito em 2018. 

Enquanto o faturamento do setor subiu 7,8% no terceiro trimestre ante 
igual período de 2016 (de R$ 38,836 bilhões para R$ 41,850 bilhões), dados do 
Banco Central (BC) já apontam alta de 8% nas concessões totais para 
empresas, de R$ 112,4 bilhões em outubro de 2016 para R$ 121,5 bilhões 
neste ano. 

“É um negócio pré-testado e formatado para dar certo. Para os bancos, 
em geral, isso significa um risco menor na hora dos empréstimos”, diz. 

O movimento, inclusive, já é observado em relação à demanda e 
aprovações de financiamentos para micro, pequenos e médios negócios. 

Segundo a última Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito do BC, a 
procura por esses empréstimos por parte dos micronegócios foi de -0,47 
pontos de julho a setembro de 2016 para 0,06 pontos em igual intervalo deste 
ano. 

As aprovações também apontaram melhora, de -0,87 pontos para -0,03 
pontos na mesma base de comparação. 

Para o diretor executivo da Encontre sua Viagem, Henrique Mol, a 
dianteira vem, principalmente, pela maior busca por microfranquias (modelos 
de baixo investimento). 

“Com menor risco e acesso mais fácil ao crédito, tanto a demanda de 
candidatos dispostos a montar sua franquia, como de franqueados que buscam 
capital de giro, acabam ganhando destaque”, afirma. 

Além disso, a própria consolidação de franquias que concedem 
empréstimos também tende a colaborar. “Há um marketing mais agressivo do 
segmento para que o cliente opte pela tomada de recursos com a franquia e, 
mesmo ante o cenário difícil, é uma área que deve crescer muito”, avalia o 
diretor executivo da Banneg, Carlos Alexandre Gomes. 

Perspectivas futuras 
A incerteza em relação ao cenário doméstico do ano que vem, por outro 

lado, ainda age como causa de avanços mais graduais do mercado. 
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“Ainda temos um ambiente de indefinições e mesmo com a queda da 
Selic [taxa básica de juros], o repasse na ponta ainda pode demorar um 
pouco”, pondera o especialista em finanças do Mackenzie, Luiz Carlos Jacob 
Perera. 

A perspectiva, porém, é positiva. “Talvez o ano que vem ainda mostre 
um crescimento semelhante a este ano, mas já podemos esperar altas de dois 
dígitos no segmento de franquias e crédito para o setor em 2019”, conclui 
Sadaki, da ABF. 
 
http://www.dci.com.br/2.225/franquias-contribuir%C3%A3o-para-
cr%C3%A9dito-em-2018-1.601493 
 

Voltar ao índice  
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3. Tributos 

Empresas devedoras do FGTS já podem parcelar débitos 

 
13 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Empresas devedoras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) poderão parcelar débitos rescisórios. O Conselho Curador do FGTS 
aprovou hoje (13) uma resolução que pode beneficiar 8 milhões de 
trabalhadores que saíram de empresas onde trabalhavam, mas nunca 
conseguiram receber o FGTS porque o empregador não estava depositando os 
valores na conta vinculada do empregado, informou o Ministério do Trabalho. 

Segundo o ministério, muitas empresas com débitos não depositavam os 
valores correspondente ao FGTS alegando dificuldades financeiras e, no 
momento da rescisão, não pagavam o que estavam devendo, pois a resolução 
do Conselho obrigava que esse pagamento fosse à vista. 

De acordo com o ministério, para evitar que empregadores deixem de 
pagar o FGTS e depois se beneficiem do parcelamento, a regra vale apenas 
para quem estiver com débitos do fundo de garantia até 31 de dezembro de 
2017. Um levantamento feito pela Caixa aponta para 421.012 empresas 
privadas e 4.845 públicas nessa situação. O montante da dívida dos débitos 
rescisórios soma R$ 2,6 bilhões, informou o ministério. 

O parcelamento poderá ser feito em até 12 vezes, dependendo do 
quanto os valores das rescisões representam do total da dívida do empregador 
com o FGTS. Se esse percentual for menor do que 10%, o pagamento deverá 
ser feito à vista, sem negociação. Se for superior a 10%, os débitos rescisórios 
poderão ser acordados em parcelas mensais e sucessivas (veja tabela abaixo), 
desde que com anuência do sindicato de trabalhadores da categoria. 

Empregadores com dívidas no Fundo de Garantia não recebem o 
Certificado de Regularidade do FGTS. Sem esse documento, as empresas não 
conseguem participar de concorrências públicas ou fazer financiamentos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/empresas-devedoras-
do-fgts-ja-podem-parcelar-debitos 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio - Varejo 

Após dois anos de sufoco, varejo recupera fôlego em todos os setores 

 
13 de Dezembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Depois de dois anos de sufoco, com recordes negativos, varejo recupera fôlego 
em todos os setores, abre lojas e volta a contratar. Projeções indicam que 2018 
será ainda melhor 
 

Após longa recessão, o varejo brasileiro finalmente retomou a trajetória 
de crescimento. Ela começou no terceiro trimestre do ano e se fortaleceu em 
novembro e dezembro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o marco da retomada foi agosto, quando as vendas de móveis e 
eletrodomésticos avançaram 12,9%, o melhor desempenho em cinco anos. Os 
resultados positivos estão disseminados por todo o setor, do varejo de moda 
aos supermercadistas. Mas é preciso fazer uma ressalva: a base de 
comparação, o melancólico ano de 2016, era baixa demais, o que de certa 
forma relativiza os números atuais. 

Se 2017 ficará marcado como o início da recuperação, projeções 
mostram que 2018 tende a ser melhor ainda. Para o consultor e especialista 
em varejo Marcos Gouvêa, o bom momento pode ser explicado por uma série 
de fatores. Entre eles, a redução da inflação, que beneficiou especialmente os 
segmentos de classe mais baixa, que gastam em torno de 40% de sua renda 
com alimentação. “Os preços dos alimentos estão com deflação e, por isso, 
sobra algum dinheiro para a pessoa melhorar a qualidade dos produtos”, diz. 

Outro aspecto apontado por Gouvêa é a leve retomada dos índices de 
emprego, que trouxeram alguma recuperação de renda. Ele também lembra 
que a liberação dos saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
e, mais recentemente, a do PIS/Pasep acabaram injetando um bom dinheiro no 
mercado. O efeito dessas medidas é que boa parte do varejo voltou a contratar, 
expandir lojas e encomendar mais mercadorias da indústria, fazendo a roda de 
vendas voltar a girar. “Sair desse estágio em que estávamos, que era de quase 
inanição, para o estágio atual é uma tremenda evolução. Temos que 
comemorar”, diz o especialista. 

Recorde negativo  
Nos dois últimos anos de crise, mais de 100 mil lojas fecharam as portas 

no país, um recorde negativo. Só no varejo paulista, 107 mil empregos com 
carteira assinada foram eliminados. Em 2017, segundo pesquisa de emprego 
da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio-SP), a situação 
começou a se reverter. Até o fim do ano, o saldo negativo deve passar a ser 
positivo, com um estoque ativo de 2,085 milhões de trabalhadores formais, alta 
de 0,01% em relação aos 2,082 milhões de 2016. Parece pouco, mas o 
importante é o viés de alta — exatamente o que os economistas valorizaram. 

Supermercados (mais 12,2 mil postos) e farmácias e perfumarias (4,5 
mil) estão puxando a retomada de postos de trabalho. Na outra ponta, 
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atividades ligadas aos setores de materiais de construção, vestuário, tecidos e 
calçados ainda devem terminar 2017 com perdas: cerca de 4 mil vagas a 
menos. “O importante é que a melhora do emprego deverá ser generalizada no 
comércio em 2018”, afirma Guilherme Dietze, economista da Fecomércio-SP. 

Confiança em alta  
A continuidade do cenário positivo, segundo o consultor Marcos Gouvêa, 

vai depender da manutenção da confiança dos consumidores. O índice vem se 
recuperando fortemente desde o primeiro semestre do ano, ainda que tenha 
passado por momentos de oscilação negativa, mas com clara tendência de 
recuperação. Outro ponto que pode atrapalhar, diz o consultor, é o fato de as 
taxas de juros (apesar da redução da Selic), ainda estarem altas para o 
consumidor final, que já enfrenta um crédito escasso e extremamente 
controlado. 

Além disso, pontua o economista-chefe da Associação Comercial de São 
Paulo, Marcel Solimeo, a não aprovação das reformas estruturais, em especial 
a da Previdência, pode atrapalhar o desempenho não só do comércio, mas de 
toda a economia em 2018. “O Banco Central deixou claro que a redução de 
juros não deve prosseguir se o governo não conseguir acertar as contas da 
Previdência”, salienta o economista. 

O que chama a atenção, afirmam os especialistas, é o fato de todas 
projeções de vendas apontarem para cima. Gouvêa acredita que o crescimento 
do varejo no país deve ficar em torno de 3% em 2018. Antes disso, as vendas 
do Natal devem acelerar entre 4% e 5%. “O importante não é a variação, mas a 
consolidação da tendência de anos melhores”, diz o consultor. “Acho que os 
empresários do varejo têm que comemorar sim, mas com parcimônia”, conclui 
Marcel Solimeo, da Associação Comercial. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/13/internas
_economia,647538/apos-dois-anos-de-sufoco-varejo-recupera-folego-em-
todos-os-setores.shtml 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Rodoviário 

Brasileiros trocariam carros por transporte coletivo melhor, indica SPC Brasil 

 
13 de Dezembro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
Levantamento evidenciou que por ano, o brasileiro passa em média um mês e sete 
dias no trânsito das capitais ao fazer seu trajeto para atividades do dia 

 
De acordo com um levantamento sobre os hábitos e percepções da mobilidade 

urbana no cotidiano do cidadão brasileiro, elaborado pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes (CNDL), 60% dos 
motoristas afirmam que deixariam de utilizar seus veículos, seja carro ou moto, para 
trajetos do dia a dia, caso houvesse uma boa alternativa de transporte coletivo. 

Cerca de 17% mantiveram-se resistentes na preferência de se locomover 
apenas com seus veículos. O SPC Brasil ainda mostrou que a falta de alternativa para 
deslocamento e o preço estão entre os principais motivos para aqueles que recorrem 
ao transporte público no cotidiano. Segundo o estudo, 35% dos entrevistados 
alegaram se locomover de transporte público porque é mais barato do que os demais 
tipos de transporte, enquanto que para 28% esse é o único meio de locomoção 
disponível. Para aqueles que preferem se deslocar de carro, atender as demandas de 
seus compromissos surge no topo da lista vantagens, com 42%. Conforto e rapidez 
aparecem em seguida, com respectivamente 37% e 32% das menções. 

De acordo com o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, um sistema de 
transporte planejado, integrado e de qualidade, pode proporcionar menos emissão de 
poluentes, além de reduzir a quantidade de acidentes no trânsito e trazer benefícios 
para a economia e orçamento do consumidor. “No Brasil, o carro ainda é visto 
erroneamente como um investimento, sendo que na verdade é um bem de consumo, 
que sofre depreciações com o tempo e demanda gastos”. 

Mobilidade 
Com exceção das idas ao supermercado e das compras feitas no próprio 

bairro, geralmente caminhando, o transporte coletivo é o mais utilizado para todas as 
demais atividades do dia do brasileiro: ir ao trabalho, com 53%, escola ou faculdade, 
com 28%, se deslocar a uma consulta médica, com 58% ou realizar compras em 
locais mais distantes, com 51%. 

Quando perguntados sobre qual o meio de transporte mais utilizado para ir ao 
trabalho, o ônibus foi o mais citado, com 48% das respostas, principalmente entre as 
classes C, D e E, com 53%. Levando em consideração a carona, o carro apareceu em 
segundo lugar com 15%. O metrô, presente em poucas capitais brasileiras, é a opção 
mais utilizada para 10% dos trabalhadores. 

Para as atividades de lazer, como ir ao cinema, parques, festas, bares e 
restaurantes, 43% dos brasileiros ressaltaram usar o ônibus. Para ir ao supermercado, 
a caminhada é a forma mais utilizada, com 44%. No caso do comércio, ir a pé surge 
como a maneira mais usada para fazer compras perto de casa, com 62%, seguido do 
carro, com 20% e ônibus, com 17%. Em relação aos estabelecimentos comerciais 
distantes, 48% dos brasileiros preferem utilizar o ônibus frente a 36% que escolhem o 
carro como meio de locomoção. 

Finalidades e segurança 
Aproximadamente 95% dos entrevistados realizam grande parte das compras 

perto da própria residência, seguido daqueles que optam por comprar perto do local de 
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trabalho, com 47%. Os produtos são adquiridos em lojas de rua, principalmente por 
mulheres, idosos e pertencentes às classes mais baixas, com 53%. Os 
supermercados são os locais de compra favoritos entre os que possuem de 35 a 54 
anos de idade, com 20% das menções. 

A pesquisa também traz um compilado dos produtos comprados: enquanto 
itens de supermercado são mais comprados próximos de casa, com 77%, perto do 
trabalho outras categorias ganham importância, como comida pronta, com 35%, e 
roupas, sapatos e acessórios, com 26%. Quase a metade dos entrevistados, com 46% 
têm o hábito de fazer compras durante a semana, especialmente no período da 
manhã. Já 22% disseram não seguir uma rotina, com dia e horário de compra e 32% 
afirmaram realizar suas compras aos finais de semana.  

As experiências de consumo que definem a escolha de cada tipo de comércio 
também foram identificadas, sendo as lojas de rua as mais requisitadas em todos os 
atributos: melhores preços, com 84%, fazer compras do dia a dia, com 82%, compras 
de última hora, com 66%, fácil acesso, com 64%, maior variedade, com 51% e 
disponibilização de melhores formas de pagamento, com 47%. A facilidade de 
estacionamento e segurança dos shoppings ficaram na frente dos comércios de rua, 
com respectivamente, 65% e 77%. 

Para os consumidores, fazer compras em shoppings requer mais tempo, porém 
são mais prazerosas e personalizadas frente às lojas de rua, vistas como locais mais 
acessíveis e com mais chances de se comprar por impulso. Itens de supermercado, 
remédios, papelaria, comidas e lanches, artigos para casa, salão de beleza, 
cosméticos, roupas e eletroeletrônicos são produtos que os entrevistados adquirem 
mais comumente em lojas de rua. Apesar de significativo o resultado das lojas de rua, 
há uma leve preferência pelos shopping centers para compras de celulares e 
acessórios, com 50% e de joias e semi joias, com 38%. 

Os consumidores afirmam ainda que a segurança é a principal barreira para os 
entrevistados comprarem em lojas de rua, com 46%, seguida do trânsito, com 25%, e 
dificuldades de estacionamento, com 15%. Entre as razões que aumentariam as 
compras em lojas de rua, estão o preço atrativo, com 51%, a segurança, com 40% e 
lojas maiores com grande variedade de produtos, com 22%. Já nos shoppings, o preço 
é a principal barreira, com 55%, assim como o horário de funcionamento e 
estacionamento pago, com 20% e 18%. 

Congestionamento 
O levantamento evidenciou que por ano, o brasileiro passa em média um mês 

e sete dias no trânsito das capitais ao fazer seu trajeto para as atividades do dia a dia. 
Levando em consideração os deslocamentos diários para fins como ir ao trabalho, 
escola ou realizar compras, são duas horas e 28 minutos gastos no trânsito, seja de 
transporte coletivo ou de carros e motos particulares. 

Para o superintendente de finanças do SPC Brasil, Flávio Borges, o tempo que 
os brasileiros perdem presos no congestionamento impacta negativamente na 
qualidade de vida dos trabalhadores e na economia nacional. “O tempo que a 
população perde no trânsito se reverte em perda de capacidade competitiva dos 
setores produtivos da nossa economia e em menor produtividade do trabalhador 
brasileiro, já que estressados e cansados tendem a apresentar menor rendimento. É 
preciso uma total revisão do sistema de transporte das principais capitais brasileiras 
para que o desenvolvimento do país seja favorecido”, concluiu. 

 

http://economia.ig.com.br/2017-12-13/locomocao-spc-brasil.html 
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6. Emprego 

Número de imigrantes com contrato de trabalho formal caiu 13% no Brasil em 
2016 

 
13 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Dados divulgados hoje (13) pelo Observatório das Migrações Internacionais 
(ObMigra), com o apoio do Conselho Nacional da Imigração (Cnig) e do Ministério do 
Trabalho, revelam que no ano passado o número de estrangeiros que alcançaram 
postos de trabalho formal no Brasil foi 13% menor que o registrado ao longo de 2015. 

Além de afetar milhões de brasileiros que, em algum momento dos últimos 
anos, se viram sem emprego, a crise que o Brasil atravessa desde 2014 atingiu 
também a inserção dos estrangeiros no mercado, interrompendo, em 2016, a 
tendência positiva quanto à contratação de imigrantes, verificada entre 2010 e 2015. 

O coordenador da pesquisa, Leonardo Cavalcanti, disse que os efeitos da crise 
demoraram mais a atingir os trabalhadores estrangeiros do que o conjunto dos 
brasileiros, devido à concentração dos imigrantes em setores cujos reflexos do 
desaquecimento da atividade econômica tardaram mais a ocorrer. 

“Em 2015, enquanto os brasileiros sentiam os efeitos da forte crise econômica, 
os imigrantes continuaram com um saldo positivo de contratações. Já em 2016, eles 
passaram a ser mais afetados pela crise”, afirmou Cavalcanti, destacando que os 
dados relativos ao primeiro semestre deste ano apontam para uma possível melhora 
do quadro geral. 

“Os dados do Caged [Cadastro Geral de Empregados e Desempregados] do 
primeiro semestre apontam para uma pequena recuperação, para mais admissões do 
que demissões de imigrantes. Resta fecharmos o ano para ver se a tendência vai se 
confirmar ou não”, ressaltou. Ele acrescentou que não há porque o brasileiro se 
preocupar com o fluxo imigratório. “Os imigrantes não vêm ao Brasil roubar empregos. 
Eles representam menos de 1% da população presente em todo o território brasileiro”. 

Predominância masculina 
Proporcionalmente, a maior redução verificada no ano passado ocorreu entre 

os homens, que são a maioria a vir de outros países em busca de trabalho. Enquanto, 
em 2015, 93.256 dos 127.166 imigrantes contratados formalmente pertenciam ao sexo 
masculino e 33.910 ao sexo feminino, em 2016, do total de 112.681 imigrantes 
contratados, 80.804 eram homens e 31.877 mulheres. Comparados os dois anos, a 
empregabilidade masculina variou -15,4%, enquanto a feminina, -6,3%. 

Ainda assim, a pesquisadora do ObMigra, Délia Dutra, destaca que a 
predominância masculina chega a representar 72% da mão de obra estrangeira com 
vínculos formais de emprego no Brasil, enquanto imigrantes e refugiadas têm maior 
dificuldade de obter uma colocação. 

Além de masculina, a maioria (59%) dos imigrantes absorvidos pelo mercado 
formal, em 2016, tinha entre 20 e 40 anos, é branca (42%) e havia completado apenas 
o ensino médio (34%), sendo seguida de perto pela parcela de imigrantes com ensino 
superior completo (30%). 

No entanto, quando comparados os dados de 2016 e de 2010, chama a 
atenção o crescente número de pretos e pardos vindos para o Brasil em busca de 
trabalho, que subiu de 12%, em 2010, para 40% em 2015, caindo para 38% em 2016. 

Considerado o mesmo período, também chama a atenção a mudança quanto 
ao grau de instrução: em 2010, a mão de obra estrangeira no Brasil era composta por 
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54% de pessoas com nível superior de ensino. Em 2015, esse grupo já tinha baixado 
para 32% do total. E, em 2016, caiu a 30%. Os dados, segundo os pesquisadores do 
ObMigra, sugerem que a partir de 2010 novo fluxo de imigrantes passou a procurar o 
Brasil. O que se reflete também nos postos de trabalho ocupados: em 2010, 41% da 
força de trabalho estrangeira formal se concentrava nos postos hierárquicos mais 
altos, como, por exemplo, diretores, gerentes e profissionais com nível superior. Já em 
2016, 30% dos estrangeiros conseguiram trabalho em cargos mais simples, na 
produção de bens e serviços industriais. 

Haitianos 
Desde 2013, os haitianos ocupam o primeiro lugar entre os estrangeiros 

inseridos no mercado de trabalho formal brasileiro. No entanto, em 2016, a presença 
proporcional dos haitianos no setor formal caiu 30% em comparação a 2015. No total, 
25. 782 haitianos conseguiram um emprego com carteira assinada no ano passado. 
Em 2015, os haitianos contratados chegaram a 33.507. A variação negativa de quase 
30% entre os dois anos foi a maior registrada entre as 21 nacionalidades com maior 
presença no mercado formal brasileiro. 

Em números absolutos, a lista das dez nacionalidades mais comumente 
encontrada no setor formal em 2016 é completada pelos portugueses (8.844); 
paraguaios (7.737); argentinos (7.120); bolivianos (5.975); uruguaios (3.947); chilenos 
(3.565); bengalis (3.433); peruanos (3.195); chineses (2.983) e italianos (2.631). 

Os venezuelanos, cujo recente aumento do fluxo migratório despertou a 
atenção, ocupam um modesto 19º lugar, atrás, por exemplo, de franceses, norte-
americanos e alemães. Contudo, em 2016, foram justamente os imigrantes 
venezuelanos o grupo cuja representação no mercado de trabalho brasileiro mais 
cresceu proporcionalmente, aumentando 32% em comparação a 2015 e ficando atrás 
apenas do aumento proporcional, no período, da presença de angolanos (que cresceu 
43%) e de senegaleses (42%). 

Mesmo tendo contratado menos no ano passado do que em 2015, o estado de 
São Paulo continua sendo o maior empregador de estrangeiros formalizados, 
respondendo por 37% de todas as contratações do ano passado. Na sequência, vem 
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/numero-de-
imigrantes-com-contrato-formal-de-trabalho-caiu-13-no-brasil-em 
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Trabalho freelancer deve crescer mais de 20% em 2018 

 
13 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

O ano de 2017 tem sido bastante movimentado para os trabalhadores 
brasileiros. A taxa de desemprego no país atingiu no último trimestre, 12,7 
milhões de pessoas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), esse número vem caindo mês a mês, porém, o índice 
ainda é o maior desde 2012 para o período de agosto a outubro. 

Além disso, as várias mudanças na CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), fazem muitos brasileiros procurarem outras alternativas, seja pela 
oportunidade de trabalhar com um hobby ou para ganhar experiência em uma 
nova área além de, claro, complementar a renda. O resultado dessa onda é o 
crescimento do trabalho freelancer — quando o profissional atua de forma 
autônoma, prestando serviços para empresas ou outras pessoas —, como 
fonte de renda. 

De acordo com a pesquisa Mercado Freelancer 2017, 77,3% dos 
brasileiros já atuam como freelancers, oferecendo serviços que vão de 
consultorias especializadas à assistência técnica. Desses, 37,1% vivem 
exclusivamente da atividade autônoma. O estudo, que foi realizado pelas 
empresas Rock Content, 99jobs e We Do Logos, entrevistou mais de 9.500 
profissionais de todas as áreas, entre os meses de setembro e outubro. 

Os números são promissores: a pesquisa também revelou que 68% dos 
brasileiros que ainda não atuam como freelancers pretendem oferecer seus 
serviços de forma independente já em 2018, o que representará um 
crescimento de 20,1% no total de freelancers ativos no Brasil. O motivo desse 
interesse é a possibilidade de aumentar a renda, apontada por 59,3% como 
razão principal. 

A área mais procurada pelos aspirantes a freela é a de produção de 
conteúdo, com 36,1%, seguida pelo marketing digital (24%). O levantamento 
apontou, no entanto, que 48% das pessoas não sabem por onde começar. 

Ingressar na carreira freelancer pode ser uma boa alternativa em tempos 
de crise.  Cerca de 76% desses profissionais acreditam que terão um aumento 
considerável em sua renda nos próximos 12 meses. 

Perfil do freelancer brasileiro 
De acordo com a pesquisa, o freelancer brasileiro médio tem entre 20 e 

30 anos e possui um diploma de graduação. Os cursos com maior 
representatividade são comunicação social, biologia e todas as engenharias. 

O principal objetivo desses profissionais é ganhar dinheiro (47,1%), mas 
33,4% planejam investir ainda mais em seus serviços autônomos e abrir o 
próprio negócio em breve. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/na-contramao-da-
crise-trabalho-freelancer-deve-crescer-mais-de-20-em-2018/ 
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7. Curtas 

Prorrogado prazo para usar FGTS em prestações atrasadas de crédito 
imobiliário 

 
13 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O prazo para os trabalhadores usarem o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para pagar parcelas atrasadas do financiamento 
habitacional foi prorrogado para até o final de 2018. O prazo terminaria neste 
mês. 

A medida foi aprovada durante reunião do Conselho Curador do FGTS 
que ocorreu hoje (13), em Brasília, informou o Ministério do Trabalho. O 
ministério lembra, no entanto, que, pela regra, não é possível usar o valor do 
FGTS para quitar toda a parcela. O fundo pode cobrir apenas 80% do valor da 
parcela. Ou seja, se a parcela atrasada por de R$ 1 mil o fundo pode ser usado 
para pagar R$ 800. Os R$ 200 restantes têm que ser desembolsado pelo 
trabalhador. 

O FGTS pode ser usado também para dar entrada no financiamento de 
imóveis e para abater ou quitar a dívida. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/prorrogado-prazo-
para-usar-fgts-em-prestacoes-atrasadas-de-credito 
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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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