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1. Tributos 

Trabalhador tem até hoje para sacar abono salarial ano-base 2015 

 
28 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Termina nesta quinta-feira (28) o prazo para saque do abono salarial 
ano-base 2015. Até o fim de novembro, 1,4 milhão de brasileiros com direito ao 
benefício ainda não tinham sacado o dinheiro. De acordo com o Ministério do 
Trabalho e Emprego, não haverá prorrogação do prazo. 

Quem trabalhou na iniciativa privada em 2015 pode retirar o dinheiro em 
qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. 
Servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Cada trabalhador 
recebe valor proporcional ao número de meses trabalhados formalmente 
naquele ano. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe o valor na íntegra. 
Quem trabalhou por seis meses, por exemplo, recebe metade do valor. Os 
pagamentos variam de R$ 79 a R$ 937. 

Quem tem direito 
Para ter direito ao abono salarial ano-base 2015, é preciso ter trabalhado 

formalmente em 2015 e atender a alguns requisitos, como estar vinculado 
formalmente a uma empresa ou a um órgão público por pelo menos 30 dias 
naquele ano, ter remuneração média de até dois salários mínimos no período, 
estar inscrito no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco 
anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais). 

Para saber se tem direito ao benefício, é possível fazer uma consulta ao 
site do Ministério do Trabalho com o número do PIS ou do CPF e a data de 
nascimento. Também é possível obter informações nas agências bancárias ou 
ligando para o Alô Trabalho, 158. As ligações são gratuitas de telefone fixo em 
todo o país. 

A Caixa Econômica Federal fornece a informação aos beneficiários do 
PIS também pelo telefone 0800-726 02 07. O Banco do Brasil atende os 
beneficiários do Pasep no número 0800-729 00 01. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/trabalhador-tem-ate-
hoje-para-sacar-abono-salarial-ano-base-2015 
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Com novas regras, Receita estima que 52 mil empresas migrem para 
modalidade MEI 

 
27 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Receita Federal estima que cerca de 30% das empresas aptas a 
integrarem a modalidade de Microempreendedor Individual (MEI) farão a 
migração em 2018. A partir do dia 1º de janeiro, entram em vigor as novas 
regras do MEI, entre elas, o aumento do limite do faturamento anual, que 
passará dos atuais R$ 60 mil para R$ 81 mil. 

Segundo a Receita, com o novo limite, 172 mil empresas que integram 
outras modalidades estarão aptas a integrar o MEI, mas apenas 52 mil devem 
de fato migrar para a modalidade. Os microempreendedores individuais são 
enquadrados no Simples Nacional e ficam isentos dos tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). 

A modalidade, no entanto, também impõe restrições. Além do limite de 
faturamento, o microempreendedor não pode participar como sócio, 
administrador ou titular em outra empresa; não pode contratar mais de um 
empregado e deve exercer alguma das atividades previstas para a modalidade. 
A partir de 2018, serão incluídas 13 ocupações e excluídas três: personal 
trainer, arquivista de documentos e contador/técnico contábil. 

Para o contador e advogado Antônio Gomes, da Liberal Contabilidade, o 
novo limite trará mais conforto especialmente para os microempreendimentos 
que têm tendência a crescer. “Com o aumento do valor de enquadramento, 
acredita-se que para algumas atividades será de muita valia, por exemplo para 
quem faz reformas, tipo pinturas, parte elétrica e hidráulica. Antes ficavam de 
olho no faturamento e até mesmo deixavam de pegar serviço ou postergavam 
a emissão de nota fiscal para nao ser desenquadrados da condição de MEI. 
Com o aumento, para quem tem tendência a crescer, com certeza ficou 
melhor”, disse Gomes. 

Segundo o contador, o MEI é ideal para regularizar empreendimentos. 
“Nesta modalidade são abarcadas atividades que antes ficavam a mercê de 
benefícios por parte do governo, como o previdenciário. O MEI tem direito a 
aposentadoria por idade, além de auxílio a doença”, disse ao acrescentar: “O 
MEI é uma modalidade simplificadíssima para abarcar aquelas atividades ditas 
como de fundo de quintal tipo pipoqueiro, churrasqueiro, são aqueles 
empreendedores que estão em seguimento embrionário. São, digamos, 
atividades que com o tempo podem se tornar grandes empresários”. 

Queda na arrecadação 
A entrada de novas empresas na modalidade, no entanto, acarretará 

também em uma queda na arrecadação, devido às concessões de incentivos 
fiscais. A Receita Federal estima uma renúncia de R$ 150 milhões por ano. 

“Como administração tributária, não vemos com bons olhos, porque 
estende uma faixa de faturamento muito alta, sem pagar praticamente nada”, 
diz o secretário-executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, auditor-fiscal 
Silas Santiago. “Na avaliação da administração tributária, não era necessário 
ter esse aumento”. 
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Mesmo com a queda na arrecadação, a expectativa é de que as 
mudanças estimulem a economia do país. Elas fazem parte do programa 
anunciado pelo governo no ano passado, Crescer sem Medo.  

Microempreendedores 
Atualmente, de acordo com dados do Portal do Empreendedor, o Brasil 

tem 7,7 milhões de MEI. De acordo com dados divulgados este mês pela 
Serasa Experian, das 1,9 milhões de novas empresas instaladas no país entre 
janeiro e outubro deste ano, 1,5 milhão são microempreendimentos individuais, 
o que equivalente a 78,6% do total. 

Os números são os maiores já apurados pelo Indicador Serasa Experian 
de Nascimentos de Empresas para os dez primeiros meses do ano. A 
quantidade de novos MEIs também é 11,7% superior ao registrado entre janeiro 
e outubro de 2016, quando 1,3 milhão de novas empresas desse segmento 
nasceram. 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) os micro e pequenos empreendimentos representam 27% 
do Produto Interno Bruto do país (soma dos bens e serviços produzidos no 
país) e são responsáveis por cerca de 52% dos empregos formais no Brasil. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/com-novas-regras-
receita-estima-que-52-mil-empresas-migrem-para-modalidade 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços - Educação 

Base curricular e mudanças no Fies e no Enem; veja o ano de 2017 na 
educação 

 
28 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O principal acontecimento de 2017 na área de educação ocorreu no 
último mês do ano: a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
O documento que servirá como referência para a formulação dos currículos dos 
sistemas e das redes escolares estaduais e municipais foi cercado de 
polêmicas durante todo o ano. 

A terceira versão da BNCC foi entregue em abril pelo Ministério da 
Educação (MEC) ao Conselho Nacional da Educação (CNE) e passou por 
diversas modificações, após o recebimento de propostas e a realização de 
audiências públicas. Questões como identidade de gênero, ensino religioso e 
antecipação do prazo para a alfabetização das crianças foram os principais 
pontos debatidos pela sociedade. 

Ao homologar a nova Base, o governo decidiu que ainda vai esperar a 
publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a oferta de 
ensino religioso nas escolas para definir como ficará essa questão. Em 
setembro, o STF autorizou o ensino religioso de natureza confessional nas 
escolas públicas, ou seja, as aulas podem seguir os ensinamentos de uma 
religião específica. 

O MEC também anunciou que irá destinar R$ 100 milhões no orçamento 
do ano que vem para apoio técnico e financeiro para o início das ações de 
implantação da BNCC, em parcerias com estados e municípios. 

Fies 
Em julho, as regras do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram 

alteradas e começam a valer em 2018. Após passar pela aprovação do 
Congresso Nacional, o Novo Fies, como foi chamado, foi sancionado pelo 
presidente Michel Temer em dezembro. 

Uma das principais mudanças é a oferta de 100 mil vagas a juro zero 
para estudantes de baixa renda. As demais vagas terão juros variáveis de 
acordo com o banco onde for fechado o financiamento. Ficou estabelecido 
também o fim do prazo de carência de 18 meses, após a conclusão do curso, 
para que o estudante comece a pagar o financiamento 

O novo Fies apresenta três modalidades. Na primeira, serão ofertadas 
100 mil vagas a juro zero para estudantes com renda familiar per capita mensal 
de até três salários mínimos. Os recursos para este financiamento virão da 
União. As outras duas modalidades serão destinadas a estudantes com renda 
per capita mensal de até cinco salários mínimos. 

Enem 
Em 2017, pela primeira vez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

foi realizado em dois domingos seguidos. Antes, a prova era aplicada em um 
único fim de semana, sábado e domingo, o que prejudicava a aplicação para 



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

seguidores de religiões que guardam o sábado. As provas também foram 
organizadas por áreas de conhecimento. 

O índice de candidatos que faltaram às provas foi de 29,8% no primeiro 
dia e de 32% no segundo dia. O ministro da Educação, Mendonça Filho, 
classificou esta edição como a mais tranquila aplicação do Enem nos últimos 
anos, com pouquíssimas ocorrências. O Boletim de Desempenho, que traz as 
notas individuais dos participantes, deverá ser disponibilizado só em 19 de 
janeiro de 2018. 

Antes da aplicação do Enem, uma decisão da Justiça impediu a 
anulação de provas de candidatos que desrespeitassem os direitos humanos 
na redação. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal e a presidente 
Cármen Lúcia decidiu manter a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região.  

O tema da redação deste ano foi “os desafios para formação e 
educacional de surdos no Brasil”. 

Universidades 
Durante todo o ano, as universidades federais enfrentaram problemas de 

falta de verbas e do contingenciamento de recursos feito pelo governo federal. 
Em agosto, o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Emmanuel Tourinho, 
chegou a dizer que os valores de custeio previstos para este ano não seriam 
suficientes para as despesas regulares com energia, vigilância, limpeza, bolsas 
para os alunos de baixa renda e serviços de manutenção das instalações. 

Por causa das dificuldades, o MEC anunciou um aumento no limite de 
empenho para custeio e investimento de todas as universidades e institutos 
federais e, no final do ano, a pasta garantiu a liberação de 100% do custeio 
para a rede federal de ensino. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-12/retrospectiva-
educa%C3%A7%C3%A3o-2017 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio Eletrônico 

Via Varejo leva negócio on-line para lojas físicas a partir de fevereiro 

 
27 de Dezembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, empresa pretende aumentar o alcance 
do marketplace, hoje restrito aos sites das marcas, para todos os pontos de 
venda a partir de fevereiro de 2018 
 

A operação de marketplace no site do Ponto Frio e da Casas Bahia, que 
formam a Via Varejo, concentra pelo menos 1,5 milhão de itens, oferecidos por 
3,1 mil lojistas. Já uma loja de uma das marcas tem, em média, entre 5 mil e 10 
mil produtos, dependendo do tamanho e da área de atuação. A partir de 
fevereiro, porém, a empresa pretende levar o pacote de fornecedores do 
mundo virtual para o mundo real. 

A companhia está em fase de ajustes de um ambiente virtual exclusivo 
para atender aos clientes que ainda preferem sair de casa para comprar uma 
geladeira ou uma panela de pressão em vez usar o computador ou o 
smartphone. A proposta é que os lojistas ofereçam aos consumidores a mesma 
quantidade de itens da operação on-line, que concentra milhares de lojas sob 
as duas bandeiras da Via Varejo. 

Se o catálogo do Ponto Frio ou da Casas Bahia não tiver para venda, 
por exemplo, um aparelho de jantar de uma determinada marca ou uma 
capinha de celular buscada pelo cliente, o vendedor da loja física vai procurar 
no marketplace desenvolvido especificamente para atender às lojas físicas e 
oferecer as alternativas, como uma espécie de multicanal de vendas, ou um 
catálogo eletrônico. 

Paulo Madureira, diretor de soluções e serviços da Via Varejo, conta que 
a operação de marketplace tem sido uma grande aposta para o grupo e que a 
ideia é aumentar ainda mais esse potencial. Além de levar a variedade de itens 
do site para as lojas físicas, o objetivo é aumentar a oferta de serviços para os 
lojistas, exatamente como é feito há dois anos com a empresa HP. A Via 
Varejo é responsável pela venda e pelo pós-venda, ou seja, também entrega o 
produto. 

“Podemos ampliar nossa plataforma logística, ganhar ainda mais escala 
e aumentar os ganhos para os lojistas que integram o nosso marketplace”, diz 
Madureira. Com isso, a Via Varejo passaria a ter em seus centros de 
distribuição os itens oferecidos pelos lojistas, em vez de as compras serem 
despachadas por esses parceiros. 

Para os lojistas, a ampliação de canais de distribuição pode representar 
um maior contato com os consumidores, além de dar maior visibilidade à 
marca. Por outro lado, se o controle da Via Varejo não for muito rigoroso, a 
experiência do cliente pode ser tão ruim que há o risco de desistência não só 
daquela compra, mas de negócios futuros. “Hoje, fazemos um 
acompanhamento em tempo real das vendas no nosso marketplace”, diz o 
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diretor da Via Varejo. “Se um lojista recebe um determinado volume de pedidos 
e começa a ter picos, precisamos entender se é apenas uma promoção pontual 
que atraiu mais consumidores e se ele terá condições de cumprir, de fato, a 
entrega”. 

O controle do lojista, segundo Madureira, começa ainda nos primeiros 
contatos. Cerca de 80% desses parceiros são micro, pequenos e médios 
lojistas, com faturamentos que variam de R$ 40 mil a R$ 70 mil. Além de saber 
que tipo de produto pode interessar aos clientes das duas bandeiras da Via 
Varejo, a empresa avalia se ele tem escala para cumprir com os pedidos e qual 
é a sua situação tributária e legal. Problemas com o CNPJ ou débitos com a 
Receita Federal desqualificam os interessados. A companhia também analisa 
as queixas contra o lojista junto aos Procons e no site Reclame Aqui. Quem for 
mal avaliado não consegue fazer parte do time. 

A Via Varejo costuma acompanhar as tendências de consumo para 
encontrar novos lojistas. Um exemplo que a empresa gosta de citar é o spinner, 
espécie de disco girado no dedo que fez sucesso com a garotada. “Foi uma 
febre, vendeu muito. Por isso precisamos reforçar as fontes de abastecimento. 
Em média, esse processo para que um novo lojista integre o marketplace leva 
de duas semanas a um mês”, afirma executivo. 

Madureira garante que a Via Varejo tem uma boa cobertura com a atual 
oferta de lojistas e produtos, mas sabe que não pode descuidar. “É o tipo de 
negócio em que precisamos associar a oferta de itens com preço e qualidade”, 
lembra. Apesar de estar perto de começar a oferecer o catálogo virtual nas 
lojas do Ponto Frio e da Casas Bahia, o diretor não divulga a projeção de 
aumento de vendas, tanto nas lojas físicas quanto no marketplace. 

Por dentro da empresa: 950 lojas com as bandeiras Ponto Frio e Casas 
Bahia; 80 endereços serão abertos em 2018; 5 mil a 10 mil produtos oferecidos 
nas lojas físicas, dependendo do tamanho do estabelecimento; 3,1 mil lojistas 
que comercializam em torno de 1,5 milhão de itens; 80% dos parceiros no 
marketplace são micro, pequenos e médios lojistas que faturam entre R$ 40 mil 
e R$ 70 mil por mês. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/27/internas
_economia,650058/via-varejo-leva-negocio-on-line-para-lojas-fisicas.shtml 
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Ebit: e-commerce fatura R$8,7 bi no Natal, alta de 13% 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

O e-commerce faturou R$8,7 bilhões no período do Natal em 2017, 
crescimento nominal de 13% na comparação com os R$7,7 bilhões registrados 
no mesmo período do ano passado. O número de pedidos expandiu 13,3%, de 
16,83 milhões para 19,06 milhões. O tíquete médio caiu 1%, de R$462 para 
R$457. 

Para este levantamento a Ebit considerou as vendas estimadas para o 
e-commerce entre 15 de novembro e 24 de dezembro, incluindo o período da 
Black Friday, que neste ano correspondeu a 1/4 do faturamento do setor no 
período. 

Os números estão praticamente em linha com a projeção da Ebit, 
divulgada em meados de dezembro. “A única surpresa foi a elevação no 
volume de pedidos, que cresceu 1 ponto percentual a mais do que 
esperávamos, mas com a retração no tíquete médio, o faturamento ficou dentro 
da estimativa da Ebit para o período”, afirma Pedro Guasti, CEO da Ebit. 

Além dos descontos praticados durante a Black Friday, a queda no 
tíquete médio reflete também a deflação da cesta de produtos do e-commerce, 
medida pelo Índice FIPE Buscapé. Os preços estão em queda há 12 meses 
consecutivos e a expectativa é de manutenção da tendência para dezembro. 
“O índice deve fechar o ano 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 produtos diversificados e com maior recorrência”, 
explica. 

Entre as principais categorias, destaque para telefonia (que inclui 
celulares e smartphones), que representou 21% do faturamento do e-
commerce no período. “Casa e decoração também registrou uma participação 
muito expressiva, com 10,4% dos pedidos e 8,3% do faturamento. A expansão 
dessa categoria está diretamente relacionada ao reflexo da crise que mudou o 
hábito dos consumidores reduzindo viagens e alimentação fora de casa”, disse. 

Para Guasti, o desempenho no período de Natal deverá fazer com que o 
e-commerce feche 2017 com um crescimento próximo de 10%, conforme 
previsto pela Ebit no relatório Webshoppers 36. “Foi um ano positivo para o e-
commerce. As vendas performaram bem nas principais datas do calendário do 
varejo e surpreenderam no Dia dos Pais e Dia dos Namorados, fazendo com 
que o setor retomasse o crescimento de dois dígitos, cuja sequência foi 
interrompida em 2016, por conta da crise econômica”, diz. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/ebit-e-commerce-fatura-r87-
bi-no-natal-alta-de-13/ 
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Um raio X do consumo do e-commerce em 2017 no Brasil 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A indústria online segue crescendo e o Brasil se consolida como um dos 
países mais desenvolvidos em termos de e-commerce. 

Uma pesquisa anual feita pela Real Trends – plataforma de ferramentas 
de gestão e análise no Mercado Livre- demonstra o crescimento do setor e 
revela os hábitos do consumidor online em 2017. 

“O crescimento do e-commerce esteve em ascensão durante o ano de 
2017. No primeiro semestre, o setor demonstrou um crescimento comparado 
com o mesmo período do ano anterior e o segundo semestre do ano 
evidenciou um arranque com crescimento histórico, sobretudo para certas 
categorias”, analisou Javier Goilenberg, CEO e Co-fundador da plataforma. 

Neste sentido as categorias mais compradas e com maior faturamento 
foram: acessórios para veículos; casa, móveis e decoração; celulares e 
telefones; informática; e eletrônicos, áudio e vídeo. 

Por sua vez, no que diz respeito às localidades com maior movimento: 
60% do tráfego se concentrou em São Paulo; 8% no Rio de Janeiro; 32% entre 
Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul. 

O m-commerce e seus horários: 
Segundo estimativas da pesquisa 2017 feita pelo site especializado em 

comércio eletrônico Profissional de e-commerce, atualmente no Brasil, 41% 
das lojas virtuais estão “bem preparadas” para vender através da opção m-
commerce. Por sua vez, as vendas por meio de smartphones representam até 
10% das vendas totais para 38,4% de lojistas virtuais no país. 

Em concordância com o auge do m-commerce, na Real Trends foi 
registrado um aumento no uso do mobile. 

“Os horários de maior tráfego mobile são de 8 às 9h, de 12 às 13h e de 
19 às 23h, o que é natural visto que são os horários em que os vendedores se 
levantam pela manhã e respondem antes de ir ao trabalho, logo durante o 
almoço e especialmente no horário que deixam o trabalho e continuam 
respondendo a caminho de casa ou mesmo da cama antes de dormirem”, 
salientou Goilenberg. 

No que diz respeito ao sistema operacional, 53% dos usuários 
vendedores responderam do Android versus 47% do iOS (Apple). Os modelos 
de dispositivos mais populares foram o iPhone, o Samsung Galaxy J5, o 
Samsung Galaxy S7 Edge e o Motorola Moto G4. 

O top das datas especiais 
De maio a novembro foi o período com maior movimento no e-

commerce. Aqui, se podem ver as datas mais escolhidas pelos brasileiros na 
hora de comprar: Black Friday – Total de vendas: R$600.000.000; Dia das 
Mães -Total de vendas: R$ 280.000.000; Dia das Crianças -Total de vendas: 
R$330.000.000; Dia dos Pais – Total de vendas: R$350.000.000. 

Conclui-se que, em sua maioria, os “eDay” tais como Blackfriday cobram 
um protagonismo maior, as datas chave mais “tradicionais” como o Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças seguem tendo grande relevância. 
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Resta esperar, como em 2016, que após o final do ano o Natal seja a 
grande data em termos de vendas e faturamento. Dezembro se converterá, 
assim, no mês foco para todo vendedor, podendo duplicar ou mesmo triplicar o 
faturamento de um mês convencional. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/um-raio-x-do-
consumo-do-e-commerce-em-2017-no-brasil/ 
 

Voltar ao índice  
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4. Emprego 

País perde 12 mil vagas de emprego em novembro e cria 299 mil no ano 

 
27 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O saldo de empregos formais no Brasil em novembro ficou negativo, com 
redução de 12.292 vagas. Em relação a outubro, houve redução de 0,03%, segundo o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado hoje (27) pelo 
Ministério do Trabalho. Os dados já consideram as novas formas de contratação 
estabelecidas na reforma trabalhista. 

Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, em novembro há uma 
tendência de saldo negativo do emprego. Ele argumentou, entretanto, que esse 
resultado não indica interrupção no processo de retomada do crescimento econômico, 
com criação de postos de trabalho. “Nos 11 meses do ano, oito foram positivos [com 
geração de emprego]”, disse Nogueira. 

O resultado de novembro considera 1.111.798 de admissões contra 1.124.090 
de desligamentos. No acumulado do ano, o saldo é de 299.635 empregos, com 
expansão de 0,78% em relação a dezembro de 2016. 

Nos últimos 12 meses, o saldo é negativo, com redução de 178.528 postos de 
trabalho, uma retração de 0,46%. 

Setores da economia 
Em novembro, o comércio foi o único setor que registrou saldo positivo (tanto 

atacadista quanto varejista), com a criação de mais de 68 mil vagas. Segundo o 
Ministério do Trabalho, as festas de fim de ano, que aqueceram as vendas, foram o 
motivo desse resultado. 

A indústria de transformação registrou saldo negativo de 29.006 empregos. A 
construção civil reduziu 22.826 vagas. O setor agropecuário gerou saldo negativo de 
21.761 vagas. O setor de serviços também apresentou saldo negativo de 2.972 vagas. 

Regiões 
A região que mais criou vagas formais em novembro foi a Sul, com 15.181 

postos. A Região Nordeste abriu 3.758 vagas. As demais regiões registraram saldo 
negativo: Sudeste (-16.421), Centro Oeste (-14.412) e Norte (-398). 

Salários 
Em novembro, o salário médio de admissão no país ficou em R$ 1.470,08, 

enquanto o de demissão foi de R$ 1.675,58. Na comparação com outubro, houve 
aumento de 0,39% no salário de contratação e de 0,02% no de demissão. 

Projeção 
A projeção do Ministério do Trabalho é que em 2018, com o crescimento da 

economia (o Produto Interno Bruto – PIB) em 3%, devem ser criados 1.781.930 
empregos formais até o fim do ano, na comparação com o mesmo período de 2017. 

O ministério também divulgou uma estimativa mais otimista considerando o 
crescimento do PIB de 3,5%, com a criação, no próximo ano, de 2.002.945 vagas. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/pais-perde-12-mil-
vagas-de-emprego-em-novembro-e-cria-299-mil-no-ano 
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Modalidade incluída na reforma trabalhista gerou mais de 3 mil empregos 

 
27 de Dezembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Trabalho intermitente permite que o funcionário seja convocado pelo patrão em 
situações específicas e receba de acordo com as horas efetivamente 
trabalhadas 
 

A modalidade de trabalho intermitente, incluída na legislação pela 
reforma trabalhista, foi responsável pela criação de 3.120 empregos em 
novembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (27/12) pelo Ministério 
do Trabalho. Esse tipo de contrato permite que o funcionário seja convocado 
pelo patrão em situações específicas e receba de acordo com as horas 
efetivamente trabalhadas. A reforma entrou em vigor em 11 de novembro.  

O setor de Comércio foi o que mais adotou o trabalho intermitente. Criou 
2.841 postos, o que equivale a 92% do total. O setor de Serviços, em segundo 
lugar, gerou 207 vagas intermitentes (6%). 

Do total de 3.120 empregos gerados nessa modalidade, 1.340, ou 43%, 
foram na região Sudeste. E 1.257, o equivalente a 41%, no Nordeste.  

Além dos dados de intermitentes, o Caged registrou 744 admissões por 
contrato de trabalho parcial, também presente na reforma trabalhista. Nesse 
tipo de contrato, há uma jornada definida, ao contrário do intermitente. O 
empregado pode trabalhar até 30 horas semanais, sem possibilidade de horas 
adicionais, ou até 26 horas, podendo ter o acréscimo de outras seis. 

Demissão por acordo  
A possibilidade de demissão por acordo entre patrão e empregado, 

também incluída pela reforma trabalhista, gerou 805 desligamentos no mês 
passado. O levantamento foi incluído no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (27/12) pelo Ministério 
do Trabalho.   

A maioria desses acordos foram feitos nos setores de Serviços e 
Comércio, por profissionais como vendedores de varejo (37 demissões 
acordadas), faxineiros (31), assistentes administrativos (27) e auxiliares de 
escritório (26). No total, o setor de Serviços foi responsável por 47% dos 
desligamentos por acordo (377), enquanto o Comércio responde por 25% (198 
acordos). 

Ocupações que mais registraram trabalho intermitente: assistente de 
vendas - 2.749; montador de andaimes - 41; servente de obras - 28; vendedor 
de comércio varejista - 17; atendente de lanchonete - 17 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/27/internas
_economia,650123/modalidade-incluida-na-reforma-trabalhista-gerou-mais-de-
3-mil-emprego.shtml 
 

Voltar ao índice 

  



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“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. Mercado Imobiliário 

Índice que corrige o aluguel termina 2017 com deflação de 0,52%, diz FGV 

 
28 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 

É a primeira deflação anual do IGP-M desde 2009 (-1,72%), ou seja, o índice 
encerrou o ano com a segunda taxa anual mais baixa de sua história, iniciada 
em 1989. 
 

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado para reajustar a 
maioria dos contratos imobiliários, teve variação positiva de 0,89% em 
dezembro, após variar 0,52% em novembro. O índice foi divulgado nesta 
quinta-feira (28) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Em dezembro de 2016, a variação foi de 0,54%. A variação acumulada 
em 2017, de janeiro a dezembro, foi de -0,52%. É a primeira deflação anual do 
IGP-M desde 2009 (-1,72%), ou seja, o índice encerrou o ano com a segunda 
taxa anual mais baixa de sua história, iniciada em 1989. 

Em 2016, para igual período, o IGP-M registrou alta de 7,17%. 
Neste ano, o índice apresentou deflação durante quatro meses 

seguidos, até julho. A queda começou em abril deste ano, quando atingiu a 
menor taxa mensal desde 1989, início da série histórica (-1,1%). 

O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do 
mês anterior e 20 do mês de referência. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/indice-que-corrige-o-aluguel-termina-
2017-com-deflacao-de-052-diz-fgv.ghtml 
 

Voltar ao índice 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/indice-que-corrige-o-aluguel-termina-2017-com-deflacao-de-052-diz-fgv.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/indice-que-corrige-o-aluguel-termina-2017-com-deflacao-de-052-diz-fgv.ghtml
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6. Curtas 

Incerteza da Economia tem ligeiro avanço no mês 

 
28 de Dezembro de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio 
Vargas avançou 0,8 ponto entre novembro e dezembro de 2017, ao passar de 
112,8 pontos para 113,6 pontos.  

“Terminamos o ano com o indicador de incerteza com um desvio-padrão 
acima da média histórica. Como já havíamos ressaltado anteriormente, as 
dificuldades para aprovar as reformas estruturantes, o desequilíbrio fiscal e as 
divisões político-partidárias parecem criar dificuldades para que a incerteza 
econômica volte para o seu nível histórico. Para 2018, fica difícil imaginar que o 
patamar do IIE-BR fique abaixo dos 110 pontos e, devido as eleições, espera-
se que o indicador fique ainda mais volátil”, afirma o economista Pedro Costa 
Ferreira da FGV\IBRE. 
 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 

 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


