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1. Serviços - Bancos 

Toffoli homologa duas ações de acordo entre bancos e poupadores 

 

18 de Dezembro de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou 

hoje (18) o acordo financeiro entre a Advocacia-Geral da União (AGU), 
representantes de bancos e associações de defesa do consumidor para 
encerrar os processos na Justiça que tratam sobre perdas financeiras 
causadas a poupadores por planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. 

A decisão vale para duas ações do Itaú e do Banco do Brasil.  As demais 
ações que estão em andamento devem ser homologadas por outros ministros 
do Supremo. Com a decisão de Toffoli, os poupadores terão 24 meses para 
decidir se vão aderir ao acordo, que vale apenas para quem já estava com 
ação na Justiça para cobrar os valores. 

O acordo prevê pagamento à vista para poupadores que tenham até R$ 
5 mil a receber. Já os que tem saldo entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, receberão em 
três parcelas, sendo uma à vista e duas semestrais. A partir de R$ 10 mil, o 
pagamento será feito em uma parcela à vista e quatro semestrais. A correção 
para os pagamentos semestrais será feita pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 

O acordo também prevê descontos para poupadores que receberão 
quantia superior a R$ 5 mil. O deságio varia conforme o saldo e começa em 
8% para aqueles que receberão entre R$ 5 mil e R$ 10 mil; 14% para os que 
receberão na faixa de R$ 10 mil a R$ 20 mil; e 19% para investidores que têm 
direito a receber mais de R$ 20 mil. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/toffoli-homologa-
duas-acoes-de-acordo-entre-bancos-e-poupadores 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Meios de Pagamento 

Aposta em moeda virtual requer sangue frio. Aplicador deve declarar ganhos 

 
17 de Dezembro de 2017 
Fonte: Correio Brasiliense  

 
O presidente da Mercado Bitcoin, Rodrigo Batista, uma das principais corretoras de 
moedas virtuais do país, ressalta que a criptomoeda é um ativo com diversos riscos 
envolvidos 
 

Investir as economias requer planejamento e consciência de que o tamanho do 
retorno depende do risco assumido. Quem é mais cauteloso costuma procurar 
aplicações atreladas à renda fixa. A renda variável é recomendada para quem tem um 
perfil mais arrojado, diante das oscilações nos preços das ações. Entretanto, um dos 
investimentos mais populares do país atualmente são as criptomoedas, em especial o 
bitcoin. A moeda virtual acumula a impressionante valorização de 1.800% no ano, 
conforme o site especializado norte-americano Coin Market Cap. 

Entretanto, diversos cuidados devem ser tomados antes de decidir investir em 
moedas virtuais. O primeiro deles é saber que esse ativo não é regulado por nenhuma 
autoridade monetária e não possui lastro. As perdas não são garantidas pelo Fundo 
Garantidor de Crédito (FGC) e são comuns oscilações superiores a 20% em um único 
dia. Para ter uma ideia, quando há volatilidade superior a 10% na Bolsa de Valores de 
São Paulo (B3), o pregão é interrompido por alguns minutos. Isso só ocorre em 
momentos de crise. Logo, aplicações em bitcoins e outras moedas digitais geram 
exposição a um risco fora dos padrões. 

O presidente da Mercado Bitcoin, Rodrigo Batista, uma das principais 
corretoras de moedas virtuais do país, ressalta que a criptomoeda é um ativo com 
diversos riscos envolvidos. Conforme ele, os interessados não devem aplicar parte 
significativa do patrimônio ou uma quantidade de dinheiro que fará falta. “O bitcoin 
ainda é uma tecnologia experimental. As pessoas precisam estudar o negócio antes 
de investir”, detalha. Conforme Guto Schiavon, sócio-fundador da Foxbit, os 
interessados em aplicar criptomoedas precisam ter noção de que esse é um mercado 
com grande volatilidade e é necessário o mínimo de conhecimento antes de tomar a 
decisão de investimento. “Com tanta oscilação, são fortes as emoções”, diz. 

Hipoteca 
Nos Estados Unidos, onde o bitcoin era negociado a US$ 952,55 em 31 de 

dezembro de 2016 e, em dezembro de 2017, chegou a R$ 18.651,10, os interessados 
em comprar a criptomoeda têm colocado em risco o próprio patrimônio. Muitos têm 
hipotecado casas para usar o dinheiro em busca do retorno acumulado no último ano. 
“Não hipoteque sua casa para comprar essas moedas”, alerta o presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Goldfajn. O chefe da autoridade monetária é um dos principais 
críticos às moedas virtuais, sobretudo do bitcoin. 

Conforme ele, as moedas eletrônicas possuem duas funcionalidades. A 
primeira, especulativa, de gerar ganhos para quem compra e vende, o que estimula a 
formação de bolhas e pirâmides. A outra é dar suporte a atividades ilícitas. “Quem usa 
essas moedas virtuais para cometer crimes não está isento de punições legais”, 
destaca. Apesar das críticas, Ilan avalia que a tecnologia por trás do bitcoin, o 
blockchain, deve ser usada em outras atividades em um futuro bem próximo. 

A moeda virtual foi criada em 2008 por Satoshi Nakamoto, pseudônimo usado 
pelo indivíduo ou grupo de criadores da tecnologia. Quando duas pessoas resolvem 
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fazer uma transação de bitcoin, a cadeia de blocos com as informações da operação é 
enviada pela rede e é verificada por mineradores, que autenticam os dados. Após a 
atuação dos mineradores, a operação vai para um “livro-razão”, que é puúblico e não 
pode ser alterado. Dessa forma, os arquivos não podem ser copiados ou fraudados e 
as transações não podem ser rastreadas. 

Mesmo com a valorização do ativo, pouquíssimos estabelecimentos comerciais 
ou prestadores de serviço no Brasil aceitam pagamentos em moedas digitais. O ativo 
tem sido usado mais como uma forma de investimento do que uma moeda para a 
realização de transações. 

Apesar disso, o grupo goiano BRShare anunciou, na semana passada, que 
passou a aceitar pagamento em criptomoedas, não só em bitcoin, para seu pacote 
turístico com destino a hotéis que mantém em Caldas Novas (GO). Como forma de 
pagamento, serão aceitas, inicialmente, Dash, Monero, Iota e Ethereum. 

Tributação 
Os investimentos em criptomoedas têm tratamento fiscal semelhante ao de 

outros bens, como carros, joias e obras de arte. “A obrigatoriedade de declarar bens 
móveis (exceto automóveis) se dá quando esses bens ultrapassam R$ 5 mil”, informa 
a Receita Federal. “O contribuinte pode declarar suas moedas virtuais pelos valores 
históricos de aquisição”. 

O imposto só será cobrado quando a moeda for vendida com lucro. “Os ganhos 
obtidos com a alienação (de bitcoins, por exemplo) cujo total no mês seja superior a 
R$ 35 mil são tributados, a título de ganho de capital, à alíquota de 15%”, esclarece o 
órgão. 

O Fisco reconhece que, “como esse tipo de ‘moeda’ não possui cotação oficial, 
uma vez que não há um órgão responsável pelo controle de sua emissão, não há uma 
regra legal de conversão dos valores para fins tributários. Entretanto, essas operações 
deverão estar comprovadas com documentação hábil e idônea para fins de 
tributação”, afirma a Receita. 

Além da tributação, os interessados em comprar a moeda virtual que têm 
pouca familiaridade com a tecnologia podem procurar uma corretora especializada em 
negociar esse ativo. Mas devem ficar de olho nos custos para manter uma conta. É 
preciso ficar de olho em taxas de administração, custos por transação e como será a 
transação. 

No Brasil, o entusiasmo com as moedas digitais pode ser exemplificado em 
uma simples comparação. Até outubro, a B3 possuía 610.364 investidores pessoa 
física. Somente a corretora Mercado Bitcoin tem 750 mil clientes cadastrados, dos 
quais 250 mil estão ativos. Na Foxbit, outros 250 mil clientes têm feitos negócios 
regulares. Especialistas estimam que até 1 milhão de brasileiros negociam moedas 
digitais, sobretudo o bitcoin. 

O advogado Pedro Moura, 24 anos, passou a aplicar parte das economias em 
bitcoins no ano passado. Interessado por novas tecnologias e de olho na possibilidade 
de conseguir níveis maiores de rentabilidade do que nas aplicações tradicionais em 
bolsa ou em títulos públicos, passou a investir na criptomoeda. Sem revelar quanto já 
acumulou de rentabilidade, diz que agora pretende lucrar com a venda do ativo. “Sei 
que tenho de fazer a declaração de Imposto de Renda e estou me preparando para 
vender as moedas que comprei”, afirma. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/17/internas
_economia,648293/como-investir-em-moedas-virtuais.shtml 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Software e TI 

Mercado se adapta à nova tecnologia 

 
19 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Empresas de meios de pagamentos ainda sentem resistência na adesão total de 
inovações e bancos sofrem para trazer as mudanças estruturais no curto prazo 
 

O sistema financeiro deve demorar mais dois anos para ter adesão total das 
novas tecnologias. Com mais de US$ 100 milhões anuais em investimentos a 
expectativa é que novos produtos (físicos e financeiros) e parcerias surjam no 
mercado para atrair mais clientes. 

Já bastante avançada no mercado de meios de pagamentos e começando a 
ser implementada no sistema bancário, a internet das coisas (IoT, do inglês, Internet of 
Things) tem ganhado espaço no setor. 

Segundo uma pesquisa da Tata Consultancy Services (TCT), por exemplo, o 
mercado financeiro mundial já investia US$ 117,4 milhões em 2015 e deve elevar esse 
número em 30,7% até o ano que vem, para um total de US$ 153,5 milhões. 

De acordo com o presidente da Brasil Pré-Pagos, Paulo Della Volpe, mesmo 
que 2017 tenha sido um grande ano para as evoluções tecnológicas, o segmento 
ainda tem um “tempo de maturação” necessário para a adesão completa dos usuários. 

“Todo o processo gera a necessidade de uma mudança drástica de 
comportamento das pessoas e isso não é algo rápido. O movimento deve se ampliar 
ao longo de 2018, mas acredito que ainda precisamos de dois anos para ver todo esse 
desenvolvimento. É um timing necessário”, comenta o executivo. 

Nesse sentido, mesmo que a falta de preparo ou conhecimento dos lojistas 
para a adaptação dos wearables (meios de pagamentos vestíveis, como a pulseira ou 
o anel, por exemplo) seja um obstáculo a ser enfrentado pelo segmento, os usuários já 
demonstram interesse cada vez maior, principalmente os “Millenials”. 

Da outra ponta, porém, a desconfiança em passar dados financeiros pessoais 
ainda é grande. Uma pesquisa realizada em setembro pela Unisys com 13 países 
aponta que mesmo com a forte disposição dos brasileiros em aceitar dispositivos e 
tecnologias no âmbito médico e de localização de objetos, o pé atrás com o sistema 
financeiro ainda existe. 

Enquanto 88% são favoráveis à adoção de sensores de localização para 
bagagens em viagens, por exemplo, e 83% aceitam a transmissão de dados médicos 
por meio de dispositivos, apenas 51% aprovam o pagamento por relógios inteligentes. 

Segundo o vice-presidente de produtos da Visa, Percival Jatobá, a 
desconfiança e a adaptação à desconstrução do cartão de crédito físico são processos 
naturais, mas que já existem posturas diferentes do sistema financeiro. 

“O movimento passa a ser, não o de criar produtos, mas sim soluções que 
coloquem o cliente no meio de todo o processo”, explica o vice-presidente e reforça 
que, nesse cenário, os players que se recusarem a encarar parcerias como uma boa 
estratégia, ficarão para trás. “Ninguém mais conseguirá dominar a carteira de valor 
sozinho. Colaborar é preciso”, completa Jatobá, da Visa. 

Corrida Tecnológica 
Já do ponto de vista bancário, a falta de um produto financeiro físico acaba 

trazendo um viés muito maior para o machine learning (inteligência artificial) o que, 
para os especialistas, ainda demanda grandes mudanças estruturais no segmento. 
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“A indústria bancária está se transformando em uma indústria de dados e é o 
quanto os bancos conseguirem se adaptar à inteligência artificial que dará o tom de 
quem fará a melhor oferta com o menor risco”, avalia o presidente do banco Agiplan, 
Marciano Testa. 

Ele afirma ainda que o banco aprovou mais R$ 750 milhões em investimentos 
voltados para a tecnologia nos próximos quatro anos, o que representa cerca de R$ 
187,5 milhões por ano. 

“É uma corrida tecnológica para mostrar quem consegue usar, da melhor forma 
possível, os recursos disponíveis na indústria”, acrescenta. 

As perspectivas do quanto o IoT e o machine learning podem impulsionar a 
economia, por outro lado, tende a fazer com que as adaptações necessárias 
alavanquem de maneira exponencial ao longo de 2018. 

Um levantamento feito pela McKinsey mostra que o número de dispositivos 
conectados à internet deve aumentar dos 10 bilhões registrados em 2015 para 34 
bilhões até 2020, o que traria receitas entre US$ 3,9 trilhões e US$ 11,1 trilhões 
gerados pelo IoT até 2025, por exemplo. 

“Trazer um atendimento em grande escala de forma personalizada é um 
desafio desperto em 2017 e que deve ganhar corpo ao longo de 2018. O sistema terá 
de se adaptar a esse processo”, diz o diretor de produtos do Banco Neon, Daniel 
Benevides. 

“A mudança do mindset e a adaptação para a manipulação de todas as 
informações será a aposta forte do sistema financeiro e abrirá espaço para novos 
produtos e parcerias entre os players”, complementa Testa. 

Cyber Security 
Já em questão dos riscos de segurança trazidos com o advento das novas 

tecnologias, os executivos ressaltam adaptações e investimentos recorrentes. 
“Cyber security é um pilar importante e todos já se reestruturam para dar um 

corpo maior à essa área. Por isso a implementação da biometria facial, por exemplo, 
que fizemos recentemente, destaca-se em nível de segurança”, certifica Testa. 

“É necessário entender que risco de segurança tem em toda tecnologia e que é 
preciso trabalhar para sua redução. Mas esses riscos não serão impeditivos para o 
avanço esperado”, conclui Benevides, do Neon. 

 
http://www.dci.com.br/impresso/mercado-se-adapta-%C3%A0-nova-tecnologia-
1.603031 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Turismo 

Segmento comemora aumento de oferta de leitos e mira em 2018 

 
18 de Dezembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo  
 

Crescimento de 15% nesta temporada e oferta de novo destino é comemorado pelo 
setor que pleiteia redução de carga tributária para impulsionar vinda de novos navios 
 

Iniciada em novembro, a Temporada 2017/2018 de cruzeiros trouxe uma boa 
notícia para o setor, segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia 
Brasil). Apesar de manter o número de navios em deslocamento pela Costa Brasileira 
-sete-, houve um aumento de 15% na oferta de leitos para quem deseja passar a 
estação mais quente do ano em um cruzeiro pelas belas praias brasileiras. 

Outra novidade importante para o segmento foi a inclusão de Balneário 
Camboriú como novo destino. Mas apesar das conquistas, o segmento vislumbra 
novos desafios para o ano que se aproxima em busca de maior competividade para o 
país. 

“Trabalhamos muito não apenas para manter os navios que já se encontram 
aqui, mas também para atrair novos interessados. Sabemos que uma das operadoras 
que atuam no país irá trazer o maior navio que já recebemos em águas nacionais, mas 
queremos realmente ampliar nossa oferta e estamos trabalhando para isso”, explicou 
o presidente da Clia Brasil, Marco Ferraz. 

De acordo com a Clia Brasil, a principal discussão a ser tratada em 2018 é a 
redução de custos da operação dos cruzeiros no país até os níveis médios 
internacionais. “A carga tributária ainda é elevada e temos estudos de que algumas 
poucas ações de diminuição da carga tributária são compensadas pelo aumento de 
navios na nossa costa e, consequentemente, geração de renda nos destinos de 
paradas desses cruzeiros”, complementou. 

Ainda segundo Marco Ferraz, o segmento contribuiu com R$ 1,6 bilhão para a 
economia brasileira na temporada 2016/2017. Mas o cenário atual ainda está muito 
aquém dos maiores competidores - China, Austrália, Emirados Árabes, Sul da Ásia, 
Caribe e Europa - que contam com forte investimento em infraestrutura, novos 
destinos e regulação favorável ao setor. 

Pelo mundo 
O crescimento da indústria de cruzeiros é uma tendência mundial. Segundo a 

Clia, este ano, com base no calendário de lançamento de novos navios, a previsão é 
de 25,8 milhões de passageiros. No ano passado o setor ultrapassou a projeção de 
passageiros, alcançando 24,7 milhões de viajantes, quando estavam previstos 24,2 
milhões. Entre os destinos mais vendidos, estão: Caribe (35%), Mediterrâneo (18.3 %), 
Europa (11.1 %), Ásia (9.2 %), Austrália, Nova Zelândia e Pacífico (6.1 %), Alasca (4.2 
%) e América do Sul (2.5 %). 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8358-segmento-
comemora-aumento-de-oferta-de-leitos-e-mira-em-2018.html 
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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.” 

 

5. Bem-Estar do Consumidor 

Renda do brasileiro cresce mais do que gastos pela 1ª vez em 3 anos, diz 
estudo 

 
18 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1  
 
Segundo pesquisa da Nielsen, relação renda/gastos que estava em equilíbrio 
em 2016 ficou em 9,9% neste ano. 
 

Pela primeira vez em três anos, a renda do brasileiro cresceu mais do 
que os gastos. É o que mostra um estudo divulgado nesta segunda-feira (18) 
pela Nielsen. 

De 2016 para 2017, a renda média mensal por família cresceu 11%, 
para R$ 3.460, enquanto os gastos médios subiram apenas 1%, para R$ 3.148, 
o que indica que o consumo está mais consciente. Com isso, a relação 
renda/gasto, que estava em equilíbrio em 2016, ficou em 9,9% neste ano. 

“Com a crise, o consumidor aprendeu a planejar suas compras, 
economizar por meio do gerenciamento de seus gastos, fazer opções 
inteligentes quanto à escolha de produtos e canais”, diz em nota Ricardo 
Alvarenga, especialista em entendimento do consumidor da Nielsen. 

Porém, essa realidade muda conforme a região do país e o nível 
socioeconômico. A classe C, que sofreu mais intensamente a crise, por 
exemplo, é a que ainda mantém certa estabilidade na balança, com gastos 
0,3% acima da renda. 

A Nielsen destaca que a perspectiva de consumo foi impactada neste 
ano pela inflação mais controlada, a volta do crescimento do PIB e a queda da 
taxa de desemprego. 

Impacto do FGTS 
Segundo a pesquisa, quase um terço (27,2%) das famílias se 

beneficiaram do saque das contas inativas do FGTS. Delas, quase metade 
(46,6%) usaram o dinheiro para pagar dívidas, 14,8% investiram ou pouparam 
e 11,6% compraram bens de consumo. 

Famílias grandes sofrem mais 
Ainda de acordo com o estudo, 48,2% (12,4 milhões) dos lares 

brasileiros passaram imunes pela crise em 2017, ou seja, não acumularam 
dívidas nem perderam o emprego. 

Desse total, 26% não sofreram com recessão nos últimos dois anos e 
22,2% saíram da crise no último ano (10,6 milhões). 

Entre as famílias que nunca foram impactadas, 30% pertencem à classe 
AB e 32% à DE. A maioria dos lares são sem crianças (62%) e têm até dois 
membros (51,2%). Grande parte também é do estado de São Paulo (32,6%). 

"Essas famílias aprenderam a economizar e optam por canais que lhes 
ofereçam um melhor custo-benefício. Por exemplo, vão mais vezes ao Cash & 
Carry (atacarejo), enquanto buscam os Hipermercados para comprar itens mais 
premium", diz Alvarenga. 
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Por outro lado, dos 51,8% que foram impactados pela recessão, 14,4% 
sentiram os efeitos só neste ano (os demais já estavam em situação difícil). 

Os lares nesse grupo são principalmente da classe C (52%), com 
crianças de 6 a 11 anos (12,4%) e famílias de cinco ou mais componentes 
(24,5%). 

Como driblar a crise 
O estudo revela que pagar as contas em dia, garantir os estudos e 

manter ou conseguir um emprego são as maiores preocupações das famílias 
impactadas pela crise. Para economizar e driblar os efeitos, a principal 
estratégia usada por elas foi a substituição por marcas mais baratas. 

A busca por formas de conseguir renda extra também foi outro artifício 
utilizado: 24% passaram a prestar serviço como babá, diarista e passeador de 
cachorro, enquanto 4% se cadastraram em aplicativos de táxi. 

Outros 18% começaram a vender produtos em catálogo e 12% 
passaram a cozinhar bolos caseiros ou salgados para fora. 

“Os impactados vão em busca de melhores oportunidades e promoções 
na hora de consumir, encontrando muitas vezes o que precisam no Cash & 
Carry (atacarejo). Não é à toa que o canal cresce em penetração, ticket médio 
e quantidade de itens entre essas famílias”, analisa Alvarenga. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/renda-do-brasileiro-cresce-mais-do-que-
gastos-pela-1-vez-em-3-anos-diz-estudo.ghtml 
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6. Comércio Eletrônico 

Ebit estima vendas de R$8,7 bi no e-commerce para o Natal, alta de 13% 

 
18 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

O e-commerce deverá faturar R$8,7 bilhões no Natal de 2017, 
crescimento nominal de 13% ante ao mesmo período do ano anterior, aponta a 
Ebit, empresa especializada em informações sobre o comércio eletrônico 
brasileiro. O número de pedidos deve crescer 11%, de 16,6 milhões para 18,4 
milhões, enquanto o tíquete médio apresentará uma tímida elevação de 2%, de 
R$463 para R$471. 

Para este levantamento a Ebit considera as vendas estimadas para o e-
commerce no período de 15 de novembro a 24 de dezembro, incluindo o 
período da Black Friday. “O faturamento da Black Friday deverá corresponder a 
quase 1/4 do total estimado para o Natal neste ano. A Black Friday vem se 
consolidando no calendário do varejo ano a pós ano e, com isso, ganha cada 
vez mais relevância dentro da estratégia das empresas para o Natal”, afirma 
Pedro Guasti, CEO da Ebit. 

A tímida expansão do tíquete médio, de acordo com Guasti, é um reflexo 
dos descontos praticados durante a Black Friday e da queda de preços na 
cesta de produtos do comércio eletrônico, medida pelo Índice FIPE Buscapé. 
“Os preços do e-commerce estão registrando deflação há 12 meses 
consecutivos. Mantida esta tendência em dezembro, o índice deverá fechar 
2017 com retração de 2,5%. Para o e-commerce, esse é um dado muito 
relevante, pois mostra que a alta no faturamento está apoiada no volume de 
pedidos. O consumidor está vindo cada vez mais para o e-commerce e 
comprando com mais recorrência”, explica. 

O crescimento estimado para o período do Natal está em linha com o 
previsto pela Ebit para o segundo semestre de 2017. “No Webshoppers 36 
apontamos uma alta de 12% a 15% para o segundo semestre, capitaneado 
pelas três grandes datas do calendário do varejo, Dia das Crianças, Black 
Friday e Natal. Se o Natal for bom como o mercado está esperando, nosso 
crescimento deverá voltar a ser de dois dígitos”, disse. 

Confira as subcategorias e produtos que devem ser os mais vendidos 
(em volume de pedidos) neste ano: Bonecas; Cafeteira; Camisa Esportiva; 
Camiseta Masculina; Celular e Smartphone; Cobre-Leito; Fogão; Jogo de 
Cama; Jogo de Panelas; Jogos de Vídeo Game; Livros; Perfume; Pneu de 
Carro; Relógio de Pulso; Sandálias Femininas. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/ebit-estima-vendas-
de-r87-bi-no-e-commerce-para-o-natal-alta-de-13/ 
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7. Emprego 

Criação de empregos beneficiou mais os homens jovens, diz CNC 

 
18 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

Homens jovens com ensino superior completo ou incompleto foram os 
que mais conseguiram ser inseridos no mercado de trabalho até outubro deste 
ano. É o que mostra a análise feita pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com base nos dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. 

Do saldo de 302.189 vagas criadas, subtraindo as vagas fechadas, de 
janeiro a outubro, 82% foram ocupadas por trabalhadores do sexo masculino. 
Do total de vagas criadas, 750 mil foram ocupadas por jovens até 24 anos de 
idade. Já entre os trabalhadores com 50 anos ou mais de idade, houve 
diminuição de 333.288 postos. Até outubro, foram abertas 116.641 vagas para 
trabalhadores com nível superior completo e 27.673 para nível superior 
incompleto. 

O estudo aponta que de janeiro a outubro de 2017 o saldo líquido da 
criação de empregos formais no país, entre admissões e desligamentos, ficou 
positivo em 302.189 postos de trabalho. O número equivale a um aumento de 
0,8% no número de pessoas ocupadas no país, em relação ao período anterior 
à análise, em dezembro de 2016. De janeiro a outubro do ano passado, houve 
perda de 730.417 postos de trabalho. 

De acordo com o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, a alta de 
0,8% não chega a ser motivo de comemoração, mas acompanha o ritmo de 
crescimento da economia do país esperado para este ano. “As projeções eram 
de 0,8% até a divulgação do PIB e foram revistas para 1%. Como a gente vê 
que o mercado de trabalho está ganhando velocidade muito lentamente, é bem 
provável que a gente tenha um aumento, no final de 2017, de 
aproximadamente 1% também. O que esse número significa? Não é um 
número espetacular, com certeza não é, mas ele interrompe uma sequência 
longa de crise no mercado de trabalho, ele consolida a recuperação do 
mercado de trabalho”. 

Segundo o economista, a análise mostrou que a recuperação não está 
concentrada em uma parte do país e ocorre em 20 das 27 unidades da 
federação. “Esse movimento está se espalhando. A gente olha a Região Sul, a 
Região Centro-Oeste, o Sudeste, excluindo o Rio de Janeiro, e já parte do 
Norte e Nordeste também com geração líquida de postos de trabalho. Isso dá 
para gente uma segurança e uma confiança maior de que o ano de 2018, do 
ponto de vista do emprego, vai ser melhor do que foi 2017”. 

O estado com mais criação de vagas foi São Paulo, com 124.876, 
seguido de Minas Gerais, com 62.257, e Santa Catarina, que ficou com saldo 
de 46.170 postos de trabalho criados no período. O Rio de Janeiro teve perda 
de 82.443 vagas, seguido de Alagoas, com 9.362, e Paraíba, que diminuiu em 
2.926 o número de empregos formais. 
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“Só sete estados ainda registram saldo negativo, com mais demissões 
do que contratações, alguns já estão praticamente zerados, o saldo está 
próximo de zero, e no Rio de Janeiro está longe disso. Pelos números do 
próprio Caged, 84% da destruição dos postos de trabalho nesse momento 
estão concentrados no Rio de Janeiro, esse número tem tudo a ver com a crise 
que passa o estado”, disse Bentes. 

Por setor econômico, a agropecuária liderou a criação de vagas no 
período, com saldo de 105.091 postos, seguido de ensino, com 69.083 vagas, 
e serviços médicos, odontológicos e veterinários, que aumentou em 51.026 o 
número de postos de trabalho. Por outro lado, o comércio varejista perdeu 
57.469 postos, a construção civil diminuiu em 30.545 o número de vagas e o 
setor de serviço de alojamento, alimentação e reparação fechou 14.257 postos 
de trabalho formais. 

Bentes lembrou que os dados analisados são anteriores à reforma 
trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro. “Ainda não foram 
divulgados os números de novembro, mas mesmo novembro e dezembro, 
esses números sendo divulgados, tendo o varejo como termômetro, o que a 
gente percebe é que a reforma trabalhista vai levar um certo tempo para 
engrenar. Como o próprio movimento do mercado de trabalho, que acompanha 
o ritmo fraco da economia, a gente deve começar a ver algum efeito da reforma 
trabalhista mais contundente no ano que vem, quando a gente espera que o 
ritmo de contratações vai aumentar”. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/criacao-de-empregos-
beneficiou-mais-os-homens-jovens-diz-cnc 
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8. Logística – Transporte Aéreo 

Infraero prevê alta de 4,6% no verão 

 
19 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Os 59 terminais administrados pela Infraero deverão receber 21,9 
milhões de passageiros durante a alta temporada. O volume é 4,67% superior 
ao registrado em igual período da temporada passada, quando 20,9 milhões de 
pessoas chegaram e partiram nos mesmos terminais. 

A estimativa para o verão leva em conta a oferta de assentos das 
empresas aéreas para o período e considera viagens realizadas entre o último 
dia 15 e 19 de fevereiro do ano que vem. Para o período a Infraero também 
preparou um plano de ação para “garantir a fluidez, o conforto e a segurança 
de quem vai viajar de avião”, afirmou a empresa, em nota.     

As ações – que começaram em novembro – envolvem atividades de 
manutenção preventiva em equipamentos como esteiras de embarque e 
desembarque de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, 
escadas rolantes, raios-x e detectores de metal, entre outros. 

O monitoramento dos aeroportos também será reforçado com 
supervisores de embarque e desembarque; além deles, equipes de limpeza e 
manutenção vão atuar com uma frequência maior, sobretudo em horários de 
pico. “Esse cuidado preventivo vai garantir que passageiros, companhias 
aéreas e demais clientes dos nossos aeroportos tenham viagens tranquilas, 
sempre levando em conta as diversas características dos nossos aeroportos”, 
afirmou o presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira. 

Compartilhado 
As operações nos aeroportos de Congonhas, Santos Dumont, Curitiba, 

Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus serão suportadas pelos 
respectivos Centros de Gerenciamento Aeroportuário (CGA) localizados em 
cada uma das estruturas. Operando em tempo real, as CGAs reúnem 
representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Polícia Federal, 
Receita Federal, Vigilância Sanitária e Vigilância Agropecuária, além da 
Infraero, que atuam de forma compartilhada. Nos demais aeroportos, a 
coordenação ficará a cargo do Núcleo de Acompanhamento e Gestão 
Operacional (Nago). Localizado em Brasília, o Nago monitora todos os 
aeroportos da Infraero e alinha ações para “assegurar que todas as etapas da 
operação de um aeroporto tenham fluidez e segurança”. 
 
http://www.dci.com.br/2.202/infraero-prev%C3%AA-alta-de-4-6-no-
ver%C3%A3o-1.603028 
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9. Curtas 

Brasil Cidadão integra 22 serviços públicos em um único portal 

 
15 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 
População pode acessar plataforma que reúne diversos órgãos da 
administração pública 
 

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e a 
Secretaria de Patrimônio da União (SPU), do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (MP), concluíram a integração de 22 serviços 
públicos com o Brasil Cidadão. Agora, é possível acessar os serviços com a 
plataforma, que vai ampliar e simplificar o acesso dos cidadãos brasileiros aos 
serviços públicos digitais. Além dos serviços da SPU, outros serviços de 
diversos órgãos já estão em processo de migração para a plataforma, 
garantindo mais praticidade e agilidade para cidadãos e empresários. 

Funcionamento 
Ao entrar no Portal de Serviços do Governo Federal, o cidadão poderá 

criar sua conta no governo ao clicar no botão “entrar com Brasil Cidadão” no 
topo da página. A partir desse único cadastro, ele passará a ter acesso aos 
serviços públicos digitais, sem precisar recorrer a outras formas de 
autenticação. A proposta visa reduzir em até 97% o custo para o governo, 
eliminando os deslocamentos desnecessários, o tempo de espera nas filas, a 
impressão de certidões e a autenticação de documentos, algumas das 
dificuldades enfrentadas atualmente pelo cidadão no atendimento presencial. 
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10. 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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