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1. Tributos 

Receita paga hoje o último lote do ano de restituição do Imposto de 
Renda 

 
15 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Receita Federal paga hoje (15) o sétimo e último lote de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2017. O lote contempla cerca de 1,9 
milhão de contribuintes, que vão receber R$ 2,88 bilhões. 

A Receita também paga R$ 231,4 milhões a 141,4 mil contribuintes que 
fizeram a declaração entre 2008 e 2016, mas estavam na malha fina. 
Considerando os lotes residuais e o pagamento de 2016, o total gasto com as 
restituições chega a R$ 3,11 bilhões para 2.038.984 contribuintes. 

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a 
página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. A 
Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones. 

As restituições têm correção de 6,19%, para o lote de 2017, a 100,48% 
para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic 
(juros básicos da economia) acumulada entre a data de entrega da declaração 
até agora. 

O dinheiro estará depositado nas contas informadas na declaração. O 
contribuinte que não receber a restituição deve ir a qualquer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento. 

Quem não recebeu a restituição e está fora do lote de dezembro caiu na 
malha fina. Nesse caso, os contribuintes devem consultar o Centro Virtual de 
Atendimento da Receita (e-CAC) para descobrir a irregularidade, erro ou 
omissão que impede o ressarcimento. Segundo o Fisco, 747 mil declarações 
do IRPF 2017 ficaram retidas por causa de inconsistências nas informações 
prestadas. A quantidade corresponde a 2,46% do total de 30.433.157 
documentos entregues neste ano. 

A restituição ficará disponível durante um ano. Se o resgate não for feito 
no prazo, a solicitação deverá ser feita por meio do formulário eletrônico – 
pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço 
extrato de processamento. Para quem não sabe usar os serviços no e-CAC, a 
Receita produziu um vídeo com instruções. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/receita-paga-hoje-o-
ultimo-lote-do-ano-de-restituicao-do-imposto-de 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

71% dos varejistas estão dispostos a colaborar para bancos de dados 
coletivos, revela a Criteo 

 
 13 de Dezembro de 2017 
Fonte: E-commerce News 

 
O uso de dados em larga escala é fundamental para entender os 

consumidores, garantindo que marcas e varejistas continuem competitivos num 
mercado em desenvolvimento. E as empresas não só percebem o potencial 
dos dados, como vêem na colaboração um caminho para agregar valor aos 
seus negócios. É o que revela o estudo The Commerce Data Opportunity: How 
Collaboration Levels the Retail Playing Field, realizado pela Criteo S.A. 
(NASDAQ: CRTO), empresa líder em tecnologia para commerce marketing, em 
parceria com a Forbes Insights. 

De acordo com a pesquisa, que entrevistou mais de 500 altos executivos 
de marketing de diferentes setores do varejo, 71% dos varejistas estão 
dispostos a contribuir com bancos de dados, sendo que dos entrevistados, três 
quintos já são parte de uma “cooperativa”. 

Entre os benefícios gerados pela colaboração, o “aumento de receita” é 
mencionado por 72%. Entretanto, o relatório também evidencia que, apesar de 
ter mais acesso a dados que as marcas, muitos varejistas ainda não 
conseguem utilizar essas informações de forma estratégica a fim obter uma 
vantagem competitiva. 

“Diante de um cenário em que as gigantes físico-digitais ganham cada 
vez mais espaço e os consumidores estão cada vez mais exigentes e voláteis, 
a colaboração é a peça chave para que marcas e varejistas consigam entregar 
experiências relevantes aos seus clientes. 

Disseminar o valor da colaboração e o potencial dos dados é justamente 
o objetivo do ecossistema de Commerce Marketing criado pela Criteo, uma 
rede com milhares de varejistas, marcas e publishers centrados em tecnologia 
de marketing integrada, construída para o comércio e alimentada por machine 
learning”, explica Alessander Firmino, diretor geral da Criteo para o Brasil e 
América Latina. 

Confira abaixo mais descobertas do estudo: 
A disrupção na indústria do varejo está remodelando o comércio: as 

marcas demonstram preocupação com a possibilidade de as gigantes físico-
digitais limitarem o acesso aos seus produtos, enquanto para os varejistas a 
preocupação é o possível distanciamento dos consumidores das lojas menores. 

Marcas e varejistas percebem o potencial dos dados, mas não possuem 
capacidade de ativação: aproximadamente quatro em cada cinco 
marcas/varejistas veem os dados dos consumidores como peça chave em suas 
estratégias de negócios. Mas apesar dos varejistas terem acesso a uma maior 
quantidade de dados (especialmente online) que as marcas, eles são menos 
confiantes no que diz respeito à habilidade de ativar essas informações de 
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forma estratégica. Logo, ter muitos dados não significa necessariamente uma 
grande capacidade de ação. 

Dados agregados são uma poderosa maneira de ir em frente: marcas e 
varejistas valorizam a colaboração e agrupam recursos de dados para atender 
às necessidades dos clientes, além de gerar valor para seus negócios. Na 
verdade, 71% dos lojistas estão dispostos a contribuir com informações de 
pesquisa on-line para um banco de dados. Dos entrevistados, três quintos já 
são parte de uma “cooperativa” de dados, sendo que a cada dez empresas, 
quase sete estão satisfeitas em colaborar e também com os dados que 
recebem. “Aumento de receita” é citado por 72% dos varejistas como um 
benefício proveniente da experiência. 

Valor direciona tudo: marcas e varejistas mais sofisticados sabem que os 
dados são a chave para agregar valor às suas estratégias e 68% acreditam 
que seus clientes estão satisfeitos com o uso que fazem de suas informações 
para oferecer marketing mais direcionado. Nove em cada dez empresas 
relatam terem percebido, nos últimos dois anos, uma importância ainda maior 
na entrega de valor verdadeiro para direcionar os negócios. 

Qualidade e confidencialidade são grandes preocupações: quando se 
trata de dados, 66% dos profissionais de marketing relatam que o maior desafio 
é “garantir informações de qualidade”. Já 65% citam a “confidencialidade dos 
dados” como um dos principais desafios no contexto de um banco de dados 
colaborativo. 

“Apesar da transformação disruptiva da indústria do varejo, 
simultaneamente, nós estamos testemunhando que as marcas, grandes ou 
pequenas, entendem a importância crítica dos dados, estão trabalhando duro 
para alavancar os que possuem e vêem oportunidade de trabalharem juntas 
para ganhar uma vantagem”, afirma Bruce Rogers, diretor da Forbes Insights. 
“Os dados são os grandes equalizadores neste período de divisão e executivos 
globais concordam que uma abordagem compartilhada é a chave para ganhar 
vantagem na batalha pela atenção, pelo tempo e pela carteira do consumidor”. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/71-dos-varejistas-estao-
dispostos-colaborar-para-bancos-de-dados-coletivos-revela-criteo/ 
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Pequenos varejistas venderam quase cinco vezes mais durante a Black 
Friday 
 

14 de Dezembro de 2017 
Fonte: E-commerce Brasil 

 
Os pequenos lojistas brasileiros que comercializam seus produtos via 

marketplace multiplicaram as vendas em quase cinco vezes durante a última 
Black Friday – tradicional data de promoções realizada em novembro – em 
relação a uma sexta-feira convencional. É o que aponta um balanço feito pelo 
Olist, que reúne micro e pequenos vendedores em marketplaces dentro de 
grandes varejistas, com base no desempenho de seus mais de 2.500 lojistas 
clientes. 

Além do crescimento comparado de 360% nas vendas, os descontos 
concedidos também alcançaram porcentagens acima das expectativas, 
chegando à casa dos 80% em produtos selecionados. O Olist detectou, ainda, 
três horários de picos de vendas: da 00h à 01h, das 12h às 14h, e das 23h às 
23h59. Os três picos somaram 40% das vendas da data. 

Outra constatação do levantamento é de que a Black Friday contribuiu 
tanto para a venda dos produtos mais caros, com ticket acima dos R$ 1.000,00, 
quanto para produtos com ticket médio mais baixo. Entre os itens mais 
vendidos pelos varejistas do Olist estão luminárias, materiais de limpeza, 
materiais de beleza e também os produtos de cama, mesa e banho. 

Para Tiago Dalvi, CEO do Olist, a possibilidade de vender dentro dos 
marketplaces contribuiu para democratizar a Black Friday, que também passou 
a representar uma grande oportunidade para os pequenos vendedores. “Essa é 
uma oportunidade de vender em diferentes canais que já contam com grande 
credibilidade no mercado, por uma modalidade que já vem potencializando as 
receitas dos pequenos e médios vendedores durante todo o ano. Os dados da 
Black Friday em 2017 refletem o amadurecimento do conceito de marketplace 
de maneira geral”, afirma. 

Dalvi indica ainda que as previsões para o setor são positivas para a 
próxima temporada de compras, que acontece agora no final do ano. 
“Novidades deste ano, como a expansão das operações virtuais do Magazine 
Luiza e a estreia do marketplace Amazon, maior varejista do planeta, devem 
alavancar ainda mais as vendas de final de ano dos pequenos”, finaliza. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm), o período de ofertas movimentou mais de R$ 2,5 bilhões em todo o 
Brasil, o que representa uma adição de 18% no volume de compras se 
comparados aos números registrados durante o período de 2016. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pequenos-varejistas-venderam-
quase-cinco-vezes-mais-durante-black-friday/ 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Setor de serviços recua 0,8% em outubro, diz IBGE 

 
 15 de Dezembro de 2017 
Fonte: E-commerce News  

 
Resultado foi puxado, principalmente, pela diminuição dos serviços prestados 
às famílias, que caíram 2,3%. 
 

O volume do setor de serviços recuou 0,8% em outubro, na comparação 
com setembro, segundo informou nesta sexta-feira (15) o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). No ano, acumula baixa de 3,4% e, em 12 
meses, de 3,7%. “O setor de serviços, como é predominante prestado para 
empresas, depende de uma retomada maior por parte das empresas dos níveis 
de contratação de serviços, como os de telecomunicações, de projetos. Uma 
vez que as empresas recuperem sua capacidade de investimento, elas tendem 
a retomar a contratação de serviços”, disse Roberto Saldanha, analista da 
coordenação de serviços e comércio do ibge. 

O resultado de outubro contra setembro foi puxado, principalmente, pela 
diminuição dos serviços prestados às famílias, que recuaram 2,3%. Também 
caíram os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,3%); 
transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (-1%) e outros 
serviços (-0,1%). O agregado especial das atividades turísticas recuou 1,5%. 

Segundo Saldanha, a queda no volume de serviços prestados às 
famílias foi “pontual”. “Se você observar a série, os serviços prestados às 
famílias vinham apresentando resultados bem positivos. O setor de serviços 
tem tem oscilações. O mês de outubro não é um mês em que as pessoas 
viajam muito, por exemplo. Tanto que a maior queda foi no segmento de 
alongamento e alimentação”. 

Estados 
Os estados que registraram as maiores quedas no volume de serviços 

prestados foram Piauí (-5,3%), Ceará (-4,9%) e Acre (-3,5%). Por outro lado, 
houve alta na Bahia (2,8%), em Sergipe (2,5%) e no Distrito Federal (1,6%).  
Quanto às atividades turísticas, o volume de serviços aumentou no Rio Grande 
do Sul (3,7%), na Bahia (1,7%), no Espírito Santo (1,4%) e em Minas Gerais 
(0,3%). As quedas partiram do Paraná (-3,4%), de São Paulo (-2,4%), de Santa 
Catarina (-2,1%), do Rio de Janeiro (-2,0%), de Pernambuco (-1,9%), do Ceará 
(-1,4%), de Goiás (-1,2%), e do Distrito Federal (-0,6%). 

Um ano atrás 
Na comparação com outubro do ano passado, a queda foi de 0,3%. 

Desde abril de 2015, na base de comparação mês contra igual mês do ano 
anterior, foi a primeira queda abaixo de 1%. O analista ponderou que ao 
analisar o resultado, deve-se considerar a base de comparação baixa, já que 
em outubro do ano passado a queda havia sido muito mais intensa, de 7,6%. 

O segmento de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, 
cresceu 8,4% e contribuiu para que a retração do índice de serviços não fosse 
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maior. Também recuaram serviços profissionais, administrativos e 
complementares; serviços de informação e comunicação e outros serviços. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/setor-de-servicos-recua-08-em-outubro-
diz-ibge.ghtml 
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Confiança do Consumidor estabiliza e atinge 41,9 pontos em novembro, mostra 
indicador do SPC Brasil e CNDL 

 
14 de Dezembro de 2017 

Fonte: Varejista  

 
O nível de confiança do consumidor brasileiro com a economia e suas próprias 

condições financeiras ficou praticamente estável na comparação entre outubro e 
novembro de 2017, passando de 42,1 pontos para 41,9 pontos. Os dados são do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). Resultados abaixo de 50 pontos mostram que a maior 
parte dos consumidores segue pessimista com a economia e com a vida financeira. 

“Para os próximos meses, espera-se que o processo de recuperação da 
economia produza efeitos mais perceptíveis para o consumidor, melhorando sua 
avaliação do momento atual e, consequentemente, a confiança”, afirma o presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro. “A mais aguardada mudança é a redução do desemprego, 
que já registrou queda nos últimos meses, mas ainda permanece elevado, atingindo 
número próximo dos 13 milhões”. 

O Indicador de Confiança é composto pelo Subindicador de Expectativas, que 
marcou 53,0 pontos e pelo Subindicador de Condições Atuais, que registrou 30,7 
pontos em novembro.  

Desemprego é a principal explicação entre quem avalia a economia como ruim 
De acordo com o levantamento, 80% dos consumidores avaliam negativamente 

as condições atuais da economia brasileira. Para 17%, o desempenho é regular e para 
apenas 2% o cenário é positivo. Entre aqueles que avaliam o clima econômico como 
ruim, a principal explicação é o desemprego elevado, citado por 42% dos 
entrevistados. Mesmo com a inflação em queda, a alta de preços de produtos e 
serviços é causa principal da percepção negativa da economia para 30% dos 
consumidores, enquanto 11% citam os altos juros. 

Já quando se trata de responder sobre a própria vida financeira, 40% dos 
brasileiros consideram a atual situação como ruim ou péssima. Outros 46% 
consideram regular e um percentual menor, de apenas 12%, avalia como boa. 

O orçamento apertado e a dificuldade de pagar as contas são as principais 
razões para considerar a vida financeira ruim, apontadas por 37% desses 
consumidores. Os entrevistados mencionam também o desemprego (29%), a queda 
da renda familiar (20%) e o fato de terem lidado com algum imprevisto que 
desorganizou as finanças (6%). Já o percentual de consumidores que veem a sua vida 
financeira como boa é de 12% e, dentre estes, para 45% as coisas vão bem por causa 
do controle que fazem do seu orçamento. 

“O dado revela a importância de colocar a organização financeira como 
prioridade, sobretudo em um momento de crise como o que vivemos atualmente”, 
afirma a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. “Muitos consumidores 
negligenciam a prática do controle orçamentário e evitam confrontar, na ponta do lápis, 
o valor dos seus ganhos e dos seus gastos. Isso pode estar na raiz do endividamento, 
da inadimplência, além de constituir, no longo prazo, um impedimento à realização de 
sonhos”, diz. 

Apenas 10% dos consumidores estão pessimistas com própria vida financeira 
A sondagem também procurou saber o que os brasileiros esperam do futuro da 

economia do Brasil para os próximos seis meses e descobriu que 35% estão 
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declaradamente pessimistas. Quando essa avaliação se restringe à vida financeira, no 
entanto, o volume de pessimistas cai para apenas 10%. Os otimistas com a economia 
são apenas 17% da amostra, ao passo que para a vida financeira, o percentual sobe 
para 53% dos entrevistados. 

Para justificar a percepção majoritariamente pessimista com os próximos seis 
meses da economia, os recentes escândalos políticos surgem com força: 30% citam a 
corrupção com dinheiro público como a principal razão de seu desalento, seguido 
pelas discordâncias com as medidas econômicas (19%) e o desemprego (17%). 

Tanto entre os otimistas com a economia do pais quanto com a própria vida 
financeira não sabe explicar ao certo a razão desse sentimento: apenas dizem esperar 
que coisas boas devem acontecer. Para a economia esse percentual é de 42%, ao 
passo que para a vida financeira é de 34%. 

Ainda com relação ao otimismo com a economia, 12% disseram que já notaram 
que a pior fase da crise ficou para trás e outros 12% acreditam que as pessoas estão 
mais otimistas que há alguns meses, razões explicam as boas perspectivas com a 
economia brasileira. Do lado da vida financeira, 27% veem chances de conseguir um 
emprego ou uma promoção na carreira, 11% acreditam na melhora da economia e 9% 
acreditam que fazem uma boa estão de seus recursos, fatos que explicam o 
comportamento mais esperançosos desses brasileiros.    

Custo de vida alto é o que mais pesa na vida financeira 
Ainda que os dados de inflação tenham mostrado, de forma recorrente, índices 

baixos, para 48,0% dos consumidores, o que mais tem pesado na vida financeira 
familiar é o alto custo de vida. Também pesa sobre o orçamento das famílias o 
desemprego, citado por 18% dos entrevistados e o endividamento, mencionado por 
12%. Além desses, 11% citam a queda dos rendimentos mensais. 

Se o custo de vida prejudica o orçamento familiar, a energia elétrica é o item 
das despesas da casa mais citado quando se fala em aumento dos preços: 81% 
notaram que os preços desse item aumentaram. Para 75%, houve aumento de preços 
nos supermercados e para 71%, houve aumento do preço dos combustíveis. Além de 
se preocupar com o custo de vida, o indicador do SPC Brasil mostra que, dentre os 
entrevistados que exercem alguma atividade remunerada (62%), 42% não têm receio 
de serem demitidos. Para 23% o risco é médio e para 27% baixo. 

Metodologia 
Foram entrevistados 801 consumidores, a respeito de quatro questões 

principais: 1) a avaliação dos consumidores sobre o momento atual da economia; 2) a 
avaliação sobre a própria vida financeira; 3) a percepção sobre o futuro da economia e 
4) a percepção sobre o futuro da própria vida financeira. O Indicador e suas aberturas 
mostram que há confiança quando os pontos estiverem acima do nível neutro de 50 
pontos. Quando o indicador vier abaixo de 50, indica falta de confiança. 

 
http://www.varejista.com.br/noticias/6342/confianca-do-consumidor-estabiliza-e-
atinge-419-pontos-em-novembro-mostra-indicador-do-spc-brasil-e-cndl 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Aumenta ocupação de jovens entre 18 a 24 anos, diz Ipea 

 
14 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

A ocupação de jovens entre 18 a 24 anos aumentou 3,1% no terceiro 
trimestre desse ano, na comparação com o mesmo período de 2016. O 
resultado é o segundo melhor entre as faixas de idade, atrás apenas, do grupo 
dos com mais de 60 anos, que teve alta de 9,1%. Os dados constam de estudo 
sobre o mercado de trabalho lançado hoje (14), pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 

O levantamento utiliza os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE. Com base nestes 
microdados, o Ipea analisa a dinâmica recente do mercado de trabalho 
brasileiro. O instituto chamou atenção que, apesar desse aumento no terceiro 
trimestre, a taxa de desocupação dos jovens entre 18 a 24 anos continua 
sendo a mais elevada. 

O órgão apontou que a redução da taxa de desemprego, que ocorreu de 
forma generalizada entre as faixas etárias, poderia ter sido mais expressiva, 
não fosse o aumento da população economicamente ativa (PEA), que, entre os 
jovens, apresentou variação interanual de 4,3% no terceiro trimestre. A PEA 
inclui informação das pessoas ocupadas no mercado de trabalho e das que 
estão desocupadas, mas interessadas em encontrar emprego. 

Ritmo lento 
Para a pesquisadora do Ipea Maria Andréia Lameiras, uma das autoras 

do estudo, a informação de que mais gente encontrou ocupação é boa, mas a 
taxa de desocupação ainda diminui em ritmo lento. “Tem mais gente ocupada, 
o que é uma boa notícia. Mas, como muita gente que não estava procurando 
emprego passou a procurar, isso tem impedido que a taxa de desocupação 
caia mais rapidamente”, disse. 

Na visão da pesquisadora, a sensação de melhora do mercado de 
trabalho, por parte da população, é o que tem provocado o aumento da PEA e 
isso faz com que mais pessoas voltem a procurar trabalho. “As pessoas têm a 
sensação de que as oportunidades estão melhores, de que há vagas. As que 
antes não procuravam, por achar que não conseguiriam uma oportunidade, 
começaram a voltar à ativa”, falou. 

De acordo com o Ipea, os dados do terceiro trimestre de 2017 mostram 
que 23% dos jovens que estavam desempregados conseguiram uma nova 
colocação. Nas outras categorias a taxa ficou em 35% para a faixa entre 25 e 
39 anos, 33% entre 40 a 59 anos e 28% para os mais de 60 anos. Segundo o 
Ipea, 8% dos jovens que iniciaram o terceiro trimestre ocupados tornaram-se 
desempregados, um patamar bem acima do registrado pelos demais 
segmentos. 

Remunerações e expansão 
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O Ipea destacou também como resultado positivo para os mais jovens o 
nível das remunerações. O órgão apontou que as estatísticas da Pnad 
Contínua indicam “uma melhora relativa dos salários recebidos pelos ocupados 
com idade entre 18 e 24 anos”. A variação ficou em 1,4% no terceiro trimestre 
do ano, enquanto no período imediatamente anterior tinha havido queda de 
0,6%. No entanto, a faixa entre 40 e 59 anos foi a que registrou maior 
expansão salarial (2,2%) nos meses de julho a setembro. 

Ainda conforme o estudo, o grau de instrução teve uma melhora 
espalhada na ocupação de todos os grupos, apesar de que é mais significativa 
entre os de nível superior, que registrou elevação de 7,8%, em relação ao 
terceiro trimestre de 2016. 

A avaliação apontou também que o aquecimento do mercado informal, 
que cresceu 6,9% no terceiro trimestre, provocou, na maior parte, a retomada 
do dinamismo do mercado de trabalho, na comparação com o mesmo período 
do ano passado. Já os chamados “trabalhos por conta própria”, aumentaram 
4,8%. 

Entre os setores da economia, o estudo indica que em 2017 há 
desempenho positivo da ocupação em comércio, serviços e indústria. Para 
2018, as expectativas apontam “uma continuidade da expansão da ocupação e 
dos rendimentos, possibilitada pela aceleração do ritmo de crescimento da 
atividade econômica”. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/aumenta-ocupacao-
de-jovens-entre-18-24-anos-diz-ipea 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Informativo SCS  

 

Pequenas vão esperar teste das grandes para aplicar a nova CLT 

 
 15 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Há vagas. Enquanto as maiores, como Magazine Luiza, já contratam pelo trabalho 
intermitente, as de menor porte vão esperar as repercussões da modalidade para 
seguir o mesmo caminho 
 

Enquanto grandes varejistas já começaram a contratar pelo trabalho 
intermitente, formato permitido com a reforma trabalhista, as pequenas do setor 
esperam as repercussões do uso da nova modalidade antes de seguir o mesmo 
caminho. Responsáveis por boa parte do trabalho formal, as menores vão priorizar 
cautela e aguardar os reflexos jurídicos para só então tomar a decisão. 

“As pequenas se sentem inseguras e querem esperar alguém se aventurar 
primeiro e dar certo, para depois implementar”, avalia o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga), 
Alvaro Furtado. A entidade reúne 45 mil varejistas, em sua grande maioria de pequeno 
e médio porte. 

Para o dirigente, o fato das grandes terem tomado a frente serve de estímulo 
para as empresas menores, mas ainda há uma insegurança grande em relação ao 
tema, principalmente por conta da Medida Provisória (MP), assinada pelo presidente, 
mas que ainda precisa ser apreciada pelo Congresso. “Há muita especulação se a MP 
vai caducar sem ser deliberada pelos parlamentares”, explica Furtado. 

Diante das incertezas que ainda rondam o assunto, e da capacidade menor 
das pequenas empresas de lidar com possíveis problemas jurídicos, ele afirma que 
nenhuma delas deve adotar as novas modalidades de contratação no curto prazo. 
“Todas estão estudando, mas nenhuma das pequenas e médias vai começar a 
contratar de imediato”, afirma. 

Um dos exemplos é a Cooperativa de Consumo (Coop), rede de 
supermercados de médio porte com 31 lojas no Estado São Paulo. Segundo o 
presidente da companhia, Márcio do Valle, a empresa tem interesse em contratar pelo 
trabalho intermitente, mas vai esperar mais um pouco antes de dar o primeiro passo. 
“Não queremos avançar o sinal em algo que ainda vemos com risco”, diz. 

A perspectiva do executivo é que no meio do ano que vem já haja uma 
maturidade maior em relação a nova legislação. Só então, a empresa começará a 
adotar algumas das mudanças. “Não sei se no primeiro ou segundo semestre, mas 
ano que vem já queremos aproveitar as possibilidades que temos com as novas leis 
trabalhistas”, afirma o executivo. 

O movimento da empresa, e de outros varejistas com o mesmo perfil, está 
sujeito, no entanto, a repercussão que a adoção do trabalho intermitente pelas 
grandes do setor terá nos próximos meses. Caso o “experimento” dê certo, e não gere 
grandes problemas na justiça, a tendência é que o contrato intermitente se dissemine 
em todo o comércio, com as pequenas e médias seguindo o exemplo das grandes, 
prevê o presidente do Sincovaga. 

“Um sonho antigo” 
Entre os gigantes do setor, o Magazine Luiza foi talvez um dos primeiros a 

colocar em prática a chamada “jornada flexível”, que passou a valer há menos de um 
mês e que, segundo o presidente da rede, Frederico Trajano, “era um sonho antigo 
nosso”. 

Em entrevista a jornalistas na semana passada, o executivo afirmou que 1,75 
mil vendedores foram contratados pelo trabalho intermitente para atuar na Black 
Friday deste ano. A intenção é que a nova modalidade também seja usado no Natal e 
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na liquidação fantástica (data promocional interna da rede realizada em janeiro), assim 
como em outras datas sazonais do ano que vem. A varejista de material de construção 
Leroy Merlin também já realizou algumas admissões pelo contrato intermitente para 
finais de semana. 

A urgência das duas empresas para adotar o contrato se dá pelos ganhos 
significativos esperados. Trajano explica que o trabalho intermitente deve trazer um 
ganho expressivo de produtividade para a rede, uma vez que as 830 lojas da rede 
terão mais vendedores no momento de pico, e menos nos dias em que a demanda é 
fraca. “Vamos ter mais vendas por unidade de força de trabalho. Vai ter um custo 
menor e uma melhor produtividade”, diz Trajano. 

Presidente da Sociedade Brasileiro de Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo 
Terra estima que o ganho de produtividade com o trabalho intermitente possa chegar a 
30% ou 40%. Ele explica que nos dias de pouco consumo nas lojas, o varejista vai 
poder reduzir sua força de trabalho, diminuindo dessa forma os custos trabalhistas. Já 
nos dias de alta demanda, a loja terá mais vendedores atendendo o consumidor, o que, 
em tese, vai gerar um aumento nas vendas. 

Mesmo entre as grandes, ainda existem dúvidas em relação as novas leis 
trabalhistas. O Grupo Pão de Açúcar (GPA), maior rede de supermercados do País, 
segue estudando como adotar as novas modalidades. O presidente da empresa, 
Ronaldo Iabrudi, disse que está avaliando implementar a jornada de 12 por 36 horas, 
mas que ainda olha as mudanças com “muita cautela e responsabilidade. ” “Achamos 
que essa é uma reforma que vai se adaptando gradualmente”, explica. 

Na jornada, que antes da reforma era permitida apenas para alguns segmentos 
específicos, o funcionário trabalha por 12 horas e folga por 36. A ideia do GPA é 
implantar a modalidade em algumas unidades, em um projeto piloto, para depois levar 
para todas as lojas da rede, dependendo dos resultados. 

A Pague Menos, terceira maior rede de farmácias do Brasil, também está 
estudando como realizar algumas mudanças com a nova lei trabalhista. A intenção da 
empresa é ganhar produtividade e reduzir custos com a folha de pagamento. “O custo 
com pessoal é acima de 60% de nossa estrutura de despesas. Contratamos alguns 
assessores jurídicos que estão nos ajudando a desenhar algumas mudanças para 
ganhar produtividade e reduzir custos”, afirmou o CFO da companhia, Luiz Novais, em 
entrevista ao DCI. 

Apesar do interesse, e de saber dos benefícios, a empresa ainda não 
implementou por temer processos judiciais. “Estamos bem cautelosos porque alguns 
juízes não concordam com as medidas. Mesmo sabendo que a lei já está em vigor, 
não queremos correr o risco de receber processos na justiça”, diz. 

A mudança que mais interessa a Pague Menos é o trabalho intermitente, mas 
Novais afirma que também vê bons ganhos com a flexibilidade do horário de almoço e 
a possibilidade de fechar acordos diretamente com os trabalhadores.  

 
http://www.dci.com.br/impresso/pequenas-v%C3%A3o-esperar-teste-das-grandes-
para-aplicar-a-nova-clt-1.602245 
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6. Curtas 

Demanda por crédito cresce 1,4% 

 
15 de Dezembro de 2017 

Fonte: Jornal do Comércio  
 

A procura do consumidor por crédito em novembro cresceu pela sétima 
vez consecutiva. Segundo o Indicador Serasa Experian, houve elevação de 
1,4% no penúltimo mês do ano no confronto com novembro de 2016. Em 
relação a outubro, a alta foi de 1,3%. No ano até novembro, a demanda por 
crédito acumula expansão de 4,2%. 

 O aumento mostra que os consumidores estão retornando ao mercado 
de crédito, influenciados por fatores como o alívio na inflação e a queda na taxa 
de juros. O crescimento de 1,4% na demanda por crédito em novembro em 
relação a igual mês de 2016 foi puxado por consumidores que recebem até 
R$ 500,00, que cresceu 23,4%. Nas demais classes, houve queda.  
 

Voltar ao índice  
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7. 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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