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1. Tributos 

Abono salarial de 2015: 94% dos trabalhadores sacaram o benefício 

 
15 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Ministério do Trabalho informou hoje (15) que 22,9 milhões de 

pessoas sacaram o abono salarial ano-base 2015. O número equivale a 
94,36% do total de trabalhadores com direito ao benefício no país. O prazo 
para retirar o dinheiro foi encerrado no dia 28 de dezembro, após prorrogação 
do período. 

Ainda de acordo com a pasta, cada trabalhador recebeu entre R$ 79 a 
R$ 937, dependendo do tempo trabalhado formalmente em 2015. No total, 
foram pagos mais de R$ 16 bilhões para beneficiários de todo o Brasil. 

O Nordeste foi a região com a maior taxa de cobertura. O percentual de 
trabalhadores com direito ao abono salarial que sacaram o beneficio chegou a 
97,13%. No Piauí, a cobertura chegou a 99,42%, a melhor do país. Já a região 
com menor desempenho foi o Centro-Oeste, onde 92,2% do total de 
beneficiários sacaram o dinheiro. O Distrito Federal teve o menor percentual: 
86,62%. 

Os recursos que não foram sacados até 28 de dezembro voltaram para 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mantido com contribuição das empresas, 
e seus recursos são destinados para pagamentos de abono salarial e seguro-
desemprego. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/abono-salarial-de-
2015-94-dos-trabalhadores-sacaram-o-beneficio 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Índice da Cielo de atividade do varejo mostra alta de 1,1% em dezembro 

 
15 de Janeiro  de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O índice que acompanha vendas do varejo no país apurado pela Cielo, 
ICVA, teve alta de 1,1 por cento em dezembro sobre mesmo mês de 2016 
descontada a inflação, informou a empresa de meios de pagamento nesta 
segunda-feira. 

egundo o relatório, ajustado pelo efeito calendário, o índice teve alta de 
1,7 por cento, patamar que indica desaceleração do varejo comparado a 
novembro (2,6 por cento). 

"Em novembro aconteceu a Black Friday, que ainda tem um caráter de 
novidade, ou seja, cresce mais que o ritmo normal do varejo, mesmo 
comparando com mesma etapa de 2016. Se observarmos os meses anteriores 
a novembro, o varejo em dezembro apresentou um ritmo mais alto", afirmou 
Gabriel Mariotto, diretor de Inteligência da Cielo. 

Segundo a empresa, que levanta os dados a partir das transações 
realizadas por suas máquinas de cartões de crédito e débito instaladas em 
lojistas do país, em serviços os setores de alimentação, turismo e transporte 
desaceleraram em dezembro, mas na comparação com o ano anterior 
seguiram crescendo. 

Já em bens não duráveis, o setor de supermercados e hipermercados 
também desacelerou, mas no comparativo ano a ano, vem apresentando 
crescimento acima da média. 

Em bens duráveis e semiduráveis, o destaque negativo ficou com o setor 
de móveis, eletroeletrônicos e lojas de departamentos, também desacelerando 
entre novembro e dezembro. 

"Neste caso, a queda de ritmo pode ser explicada pelo fato da Black 
Friday", afirmou a Cielo. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/%C3%ADndice-da-cielo-de-atividade-do-varejo-
mostra-alta-de-1-1-em-dezembro-1.676866 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Call Center 

ChatBot: a evolução no atendimento ao cliente 

 
12 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A evolução tecnológica vem modificando aspectos da vida humana e entre elas 
vemos a mudança na comunicação e na forma como as pessoas se relacionam. Como 
os consumidores seguem uma rotina cada vez mais digital e na busca de resoluções 
rápidas para seus problemas, as empresas estão buscando entender esse novo 
comportamento do seu consumidor e se adaptar a essa realidade. 

O atendimento ao cliente também sofre impacto. É possível enxergar essa 
mudança principalmente quando falamos de ChatBot. 

O ChatBot é desenvolvido por meio de um software de automação. A sua 
tecnologia é cognitiva, ou seja, consegue identificar o contexto da situação e ainda traz 
a linguagem humana, possibilitando que o atendimento flua de forma mais natural. 

Suas versões mais atuais utilizam a inteligência artificial e deep learning, 
quanto mais esse robô for interagindo mais ele irá aprendendo e aumentando o seu 
conhecimento para futuros contatos, com a ajuda do profissional de tecnologia. 

Seu objetivo central é auxiliar o cliente na sua jornada de relacionamento com 
a empresa. Desde perguntas pré compra até a resolução de problemas no pós venda, 
o bot entende a necessidade do consumidor e o ajuda de forma rápida a escolher a 
melhor solução. 

O Bot traz vantagens excepcionais quando falamos de agilidade no 
atendimento. Além de funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o ChatBot 
não há fila de espera, o que influencia diretamente na experiência positiva do 
consumidor com a sua marca. Outro número que explica o diferencial dessa 
ferramenta é a redução de custo, segundo a NeoAssist, a economia chega a 95% da 
operação de atendimento. 

Segundo Albert Deweik, CEO da NeoAssist e especialista em relacionamento 
com o cliente, o ChatBot será cada vez mais um aliado nos contact centers por 
solucionar rapidamente questões mais simples, enquanto operadores terão papéis 
mais estratégicos e foco na resolução de problemas mais complexos. 

“O Bot traz a possibilidade de melhorar a experiência do cliente, de tornar o 
operador um profissional estratégico e reduzir custos para investir em melhorias no 
setor. A tecnologia é um fato que precisamos aproveitar para evoluir nossos negócios”, 
pontua Albert. 

A felicidade do cliente e economia de gastos é um sonho que está se tornando 
cada vez mais possível graças à tecnologia. É hora de entender que essas mudanças 
são fatos que podemos utilizar a favor da fidelização e da sustentabilidade do seu 
negócio. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/chatbot-evolucao-no-
atendimento-ao-cliente/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Turismo 

Promoção amplia desejo de viajar pelo Brasil 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Campanhas de marketing e vídeos nas redes sociais do Ministério do Turismo 
destacam belezas naturais e convocam os brasileiros a viajar mais dentro do 
país 
 

Televisão, jornal e redes sociais. O Ministério do Turismo está utilizando 
todos os canais de comunicação para realizar ações de promoção dos destinos 
brasileiros com o objetivo de incentivar o turista doméstico a conhecer o Brasil. 
Os filmes ganharam espaço em algumas das principais emissoras do país – TV 
Globo e Record – além de projetos especiais nas redes sociais da Pasta e em 
canais da internet. 

“O Brasil possui uma variedade enorme de opções para turismo – sol e 
mar, cachoeiras, cidades históricas, ecoturismo. Ampliamos nossos canais de 
promoção justamente para mostrar todos os nossos atrativos e incentivar os 
brasileiros a viajar mais pelo nosso país”, afirmou o ministro do Turismo, Marx 
Beltrão. 

Entre os projetos em andamento, destaque para a promoção do Rio de 
Janeiro com a campanha ‘Vem que é muito maneiro!’; a parceria com a TV 
Globo com a ação ‘A Casa é Sua’, que ao longo dos últimos meses mostrou a 
diversidade do Brasil; e agora, através de uma parceria com a TV Record, o 
MTur começou o projeto ‘Se Joga’ para divulgar as potencialidades turísticas 
do Sul e Sudeste. 

Estudos apontam que a internet é a principal fonte de pesquisa dos 
turistas para escolher sua próxima viagem. Por esse motivo, o MTur tem 
investido cada vez mais na promoção dos destinos nos canais virtuais. Além 
das campanhas tradicionais virem acompanhadas por hotsites que contém 
informações complementares a respeito dos destinos, o MTur tem usado suas 
redes sociais (Facebook, Twitter e Youtube) para ações de promoção do país. 
Em 2017 foram produzidas webséries e vídeos contemplativos de eventos, 
destinos e experiências que só podem ser vivenciadas no Brasil. Confira aqui 
os conteúdos. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10618-
promo%C3%A7%C3%A3o-amplia-desejo-de-viajar-pelo-brasil.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Número de famílias endividadas aumentou em média 0,6% no ano passado 

 
15 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
A média anual do percentual de famílias endividadas aumentou 0,6%, 

alcançando a média de 60,8%, após três anos consecutivos de queda. Os dados 
foram divulgados hoje (14) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) e fazem parte da Pesquisa Nacional de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic Nacional), que traça o perfil de endividamento das 
famílias brasileiras. 

Segundo a pesquisa, os indicadores de inadimplência também apresentaram 
alta no período. A parcela de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou 1,2 
ponto percentual em comparação a 2016, alcançando 25,4% na média anual. 

Já o percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas 
contas em atraso e que permaneceram inadimplentes aumentou 1,1 ponto percentual 
ante 2016, chegando a 10,2% na média de 2017. O patamar mais elevado desse 
indicador foi registrado no mês de setembro, quando atingiu 10,9% das famílias. 

Na avaliação da economista de CNC, Marianne Hanson, “a recuperação, ainda 
que lenta, da atividade econômica, aliada à redução das taxas de juros, queda da 
inflação e reversão, ainda que modesta, das taxas de desemprego, ajudam a explicar 
a maior disponibilidade de crédito para as famílias e consequente mente do 
endividamento”. 

Cartão de crédito 
O atraso no pagamento do cartão de crédito foi a dívida mais frequente no ano 

passado, sendo citado por 76,7% das famílias brasileiras. A CNC ressalta, porém, que 
pela primeira vez desde o início da pesquisa, em 2010, houve redução no percentual 
de famílias que aponta essa modalidade como o principal compromisso. 

Em segundo lugar no endividamento, o carnê foi citado por 15,7% das famílias, 
e, em terceiro, o crédito pessoal, por 10,3%. A CNC destaca, na publicação, a redução 
do financiamento de veículos, “que caiu da terceira para a quarta posição no ranking 
de modalidades de dívidas em 2017. 

Para Marianna Hanson, “a diminuição dos juros e a recuperação da massa real 
de salários permitiram uma redução do comprometimento médio mensal da renda. 
Isso pode ser visto na queda de 30,6% para 30,1% da parcela média da renda mensal 
comprometida como pagamento de dívidas”. 

Para ela, no entanto, apesar destes fatores, “a pesquisa mostra que a 
percepção em relação ao endividamento das famílias piorou e uma parcela maior 
delas relatou estar muito endividada (14,6%) e mais ou menos endividada (22,5%)”. 

O estudo da CNC foi elaborado com base na Pesquisa Nacional de 
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic Nacional), apurada mensalmente 
pela CNC, desde janeiro de 2010. Os dados são coletados em todas as capitais dos 
estados e no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/numero-de-familias-
endividadas-aumentou-em-media-06-no-ano-passado 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/numero-de-familias-endividadas-aumentou-em-media-06-no-ano-passado
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/numero-de-familias-endividadas-aumentou-em-media-06-no-ano-passado
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Confiança do consumidor fecha 2017 estável, mostra indicador do SPC Brasil 

 
15 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
A confiança do consumidor encerrou o ano de 2017 de maneira estável, 

considerando o Indicador de Confiança do Consumidor (ICC), que concluiu o último 
mês de dezembro com 40,9 pontos, mantendo-se praticamente estável na 
comparação com o início do ano passado, quando o índice se encontrava em 41,9 
pontos. 

A escala do indicador varia de zero a 100, sendo que abaixo de 50,0 pontos 
significa um predomínio da percepção negativa tanto com relação à economia como 
das finanças pessoais. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgados hoje (15) em 
São Paulo. 

“Para os próximos meses, espera-se que o processo de recuperação da 
economia, já em curso, produza efeitos mais perceptíveis para o consumidor, 
melhorando a avaliação tanto do momento atual como as perspectivas para o futuro. O 
reestabelecimento da confiança, a geração de empregos e crescimento da renda são 
fatores fundamentais para esse processo de saída da recessão, pois favorecem a 
retomada do consumo, alimentando o ciclo virtuoso da economia”, explicou o 
presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior. 

Desemprego 
Um dos componentes que formam o ICC é o Indicador de Percepção do 

Cenário Atual, que mede a avaliação que os consumidores fazem do momento 
presente da economia e da própria vida financeira. Nesse caso, também houve 
estabilidade na conclusão do ano. O índice fechou dezembro de 2017 em 29,9 pontos, 
pouco acima dos 29,6 observado em janeiro, mas levemente abaixo dos 30,7 pontos 
que vigorava em novembro. 

Em termos percentuais, 84% dos consumidores avaliam de forma negativa o 
atual momento da economia contra apenas 2% que a consideram boa. Outros 13% 
têm uma visão neutra a respeito. Quando o assunto se detém ao estado atual de sua 
própria vida financeira, a avaliação positiva é um pouco melhor e atinge 12% dos 
entrevistados, contra 43% de pessimistas e 45% dos que têm uma visão neutra. 

Segundo o indicador, o desemprego ainda é o principal vilão daqueles que 
consideram suas finanças em momento crítico: 33% atribuem à desocupação a 
principal causa do pessimismo. A dificuldade em pagar as contas também pesa, 
igualmente citada por 33% dos entrevistados. A queda da renda familiar ficou com 
14%, ao passo que 13% tiveram algum imprevisto que acabou afetando as finanças de 
casa. 

Considerando os consumidores que têm uma visão particularmente positiva a 
respeito de suas finanças, metade (50%) deles atribui o bom momento ao controle que 
exercem sobre suas contas. Outros 10% disseram não sofrer problemas no orçamento 
porque contam com uma reserva. 

 
Para os que avaliam mal o estado da economia, novamente o desemprego 

(39%) é citado como a principal causa. Além disso, 30% reclamam dos altos preços e 
20% se queixam das altas taxas de juros. “Ao longo dos últimos meses as taxas de 
juros recuaram, mas ainda permanecem elevadas, sobretudo as direcionadas as 
pessoas físicas. Já a inflação, embora sob controle, acumulou sucessivas altas em um 
período recente, o que faz com que o consumidor ainda tenha a percepção de que 
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está pagando mais caro pelos produtos que consomem”, disse a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

Expectativas 
O Indicador de Expectativa, que é um outro componente que ajuda a formar o 

Indicador de Confiança, fechou o ano de 2017 com 51,8 pontos, pouco menor dos 
54,2 pontos registrados em janeiro do ano passado e dos 53,0 pontos observados em 
novembro último. Segundo as entidades, o que contribuiu com o dado levemente 
acima do nível neutro foram as perspectivas sobre a própria vida financeira, que 
marcaram 60,6 pontos. Quando se trata da economia em geral, o indicador marcou 
43,1 pontos. 

Entre os que estão pessimistas, o principal motivo apontado é a corrupção e a 
impunidade dos políticos (45%), seguido daqueles que discordam das medidas 
econômicas adotadas pelo atual governo (15%) e a percepção de que o desemprego 
continuará aumentando (14%). Já considerando os otimistas, a maior parte (41%) não 
sabe explicar as razões de acreditarem na melhora, 11% confiam que as pessoas vão 
voltar a consumir e 10% que o desemprego recuará. 

Finanças pessoais 
Com relação às expectativas para a própria vida financeira, a maioria (53%) 

está otimista, contra 17% de pessimistas. Outros 25% possuem uma visão neutra a 
respeito. Entre os otimistas, o principal motivo é a esperança em arrumar novo 
emprego ou receber uma promoção (32%), seguido daqueles que não sabem explicar 
o motivo do otimismo (29%). Já entre os pessimistas, os principais motivos apontados 
são: descrença na melhora da economia (41%), percepção de preços altos (21%) e 
poucas perspectivas de uma recolocação profissional (9%). 

Custo de vida 
Mesmo com inflação sob controle, o indicador mostrou que o que mais pesa na 

vida da maioria dos consumidores é o custo de vida, mencionado por 53% dos 
entrevistados. Também pesa sobre o orçamento das famílias o desemprego (18%) e o 
endividamento (11%). De modo geral, 77% dos entrevistados notaram aumento dos 
preços ao fazer as compras de supermercado. Para 74,6%, houve aumento do custo 
da conta de luz e para 74,6%, houve aumento do preço dos combustíveis. 

Ainda de acordo com o indicador, 6% dos consumidores que exercem atividade 
remunerada têm um alto receio de serem demitidos pelos próximos meses. Para 22%, 
o receio de demissão é médio, ao passo que 44% não enxergam esse risco. 

“O desemprego é um dos efeitos sociais mais sensíveis da crise econômica, 
pois impacta diretamente na confiança dos consumidores e, portanto, no consumo. A 
boa notícia é que, ainda que lentamente, o mercado começa a dar sinais de 
recuperação e, seguindo essa toada, pode dar um sentimento de maior segurança aos 
consumidores”, avaliou Marcela Kawauti 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/confianca-do-
consumidor-fecha-2017-estavel-mostra-indicador-do-spc-brasil 
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6. Comércio Eletrônico 

Lojista teme furto e burocracia com nota fiscal fora da caixa 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Obrigatoriedade de fixar o comprovante do lado externo da embalagem em entregas 
dos Correios passou a valer no início do mês e tem gerado preocupação no setor 
 

Pequenos lojistas virtuais receberam com preocupação a adequação dos 
Correios à exigência da Receita Federal, que passou a obrigar a fixação da nota fiscal 
do lado externo da embalagem nas entregas. O temor é que a mudança gere aumento 
nos furtos de produtos e na burocracia da operação. 

Já entidades e companhias como o Mercado Livre afirmam que o impacto deve 
ser mínimo, uma vez que a exigência, internalizada pela empresa pública desde o dia 
2 deste mês, já é amplamente adotada por transportadoras privadas. Ainda assim, a 
mudança chega em um momento onde a incidência de furtos tem aumentado, 
conforme a percepção de lojistas. 

“Nos últimos seis meses percebemos um aumento grande nos furtos e 
extravios de nossas entregas”, afirma a dona do e-commerce de artigos para praia 
Morango Brasil, Daianne Passarin. “Usávamos uma caixa personalizada, com o logo 
da marca no lado de fora, mas mudamos por questão de furto. Estavam sumindo 
peças de dentro da caixa”, conta a empresária, que realiza 100% de suas entregas 
através da empresa estatal. 

Movimento semelhante foi percebido pelo proprietário de uma loja virtual de 
vestuário sediada no Rio Grande do Sul. “Envio [encomendas pelos Correios] desde 
2002 e nos últimos anos os problemas têm aumentado. É raro acontecer extravio, o 
que tem acontecido é objeto roubado”, contou o empresário, que preferiu não se 
identificar. 

Segundo ele, as duas primeiras semanas da exigência geraram aumento de 
filas em agências. Para os ouvidos, no entanto, o maior incômodo é o eventual 
aumento nos roubos. 

“Qualquer pessoa pode tirar facilmente a nota fiscal e ver o que é. Se for um 
produto caro pode sim estimular o furto”, pontua Daianne. “Não sei como são os 
procedimentos internos [de segurança], mas me parece óbvio que roubos devem 
aumentar com a declaração de conteúdo do lado de fora”, completou o lojista gaúcho. 

CEO do e-commerce de brinquedos e papelaria Unique Shop, Décio Farias, 
afirmou ter enfrentado poucos casos de roubo recentes, mas admitiu que a empresa 
parou de colocar a nota do lado de fora das embalagens (algo feito no início da 
operação) “justamente por medo de furtos”. Com a ação obrigatória em toda a cadeia 
logística, o empresário vislumbra eventuais problemas. “Com certeza aumenta o risco, 
ainda mais se for um produto com um alto valor”, afirma o executivo. 

O último estudo da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico (Abcomm) 
sobre a logística no segmento revelou que 73,1% das encomendas postadas por 
lojistas virtuais em 2015 usaram os Correios; apesar do percentual estar caindo, ele 
ainda é maior entre empresas de menor porte. 

Na época, a avaliação do serviço da estatal foi considerada boa ou ótima para 
31,3% da cadeia, mas ruim ou péssima para outros 23,9%. A entidade também 
revelou que 29,5% dos ouvidos listam furtos como um dos principais problemas 
enfrentados ao lidar com a estatal, além de 47,9% que citaram extravios dos produtos. 
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Procurado, os Correios afirmaram que o índice de extravios da empresa é de 
0,24%. Considerando que 33,2 milhões de objetos são distribuídos por dia (segundo o 
último dado divulgado, em abril de 2016), o total de itens perdidos diariamente 
ultrapassaria os 79 mil. “O índice de extravios em relação ao volume de encomendas 
transportadas é baixo quando comparado com outros correios do mundo”, destacou a 
empresa, em nota. 

A estatal não abriu números sobre o estado do Rio de Janeiro, mas tanto a 
Abcomm quanto lojistas afirmaram que a incidência de roubos na região é 
consideravelmente maior do que no restante do País. “Há um problema de roubo de 
carga muito concentrado no Rio de Janeiro, que é um grande local de destino das 
vendas”, pontuou o vice-presidente da Abcomm, Rodrigo Bandeira. 

Informalidade 
Na opinião do sócio-proprietário do e-commerce Zen Animal, Pedro Lício, a 

medida poderá gerar efeito positivo para os lojistas regularizados. “Antes de precificar 
fazemos consultas em concorrentes e vários ofereciam preços bem abaixo porque há 
muita gente informal que não pagava impostos”, acenou o empresário, que entrega 
65% das encomendas através da empresa pública. O objetivo da Receita Federal com 
a medida é justamente diminuir a sonegação de impostos, uma vez que a nota do lado 
de fora facilitaria a fiscalização pelo órgão. 

Faltam dados conclusivos sobre a informalidade no comércio eletrônico 
brasileiro, mas informações da plataforma de criação de e-commerces Loja Integrada 
mostram que 75% das 20 mil lojas que utilizam os serviços realizaram cadastro com 
um CPF ao invés de um CNPJ. Head da empresa, Breno Nogueira afirmou que muitos 
deles se regularizam com o tempo e que hoje 80% do volume vendido no País “vem 
de lojas profissionais”, mas observou que quem não se adequou “e quiser continuar 
utilizando os Correios vai ter que se formalizar”. 

 
A Abcomm e o Mercado Livre minimizaram os impactos da nova exigência. 

Para a entidade, ainda que a mudança gere um ruído e necessite de um período de 
adaptação, a tendência é que o impacto seja pequeno. “Não podemos partir do 
princípio que vá ficar menos seguro transportar porque tem a nota fiscal do lado de 
fora. A questão do roubo é de segurança pública”, diz Bandeira. Já o Mercado Livre 
espera que não haja “nenhum impacto para o lojista com a mudança.” 

Para a Abcomm, o impacto pode ocorrer no custo e na complexidade da 
operação, já que uma etapa será adicionada no manuseio da mercadoria. “A loja vai 
ter que colar um saquinho do lado de fora, afixar a nota. Pensando em uma 
quantidade grande de produtos pode dar um trabalho a mais”, afirma Bandeira. A 
Morango Brasil já sentiu o aumento da complexidade e teve que destinar um 
funcionário apenas para a nova função de dobrar as notas e fixar na parte externa dos 
produtos. 

 
http://www.dci.com.br/impresso/lojista-teme-furto-e-burocracia-com-nota-fiscal-
fora-da-caixa-1.676849 
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7. Emprego 

Dezessete estados do Brasil ampliaram o número de empregos formais em 2017 

 
 15 de Janeiro de 2017 

Fonte: Correio Brasiliense  
 
No topo da lista estão São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. No Distrito Federal, 
o saldo é positivo, mas o aumento foi de 664 emprego 
 

A retomada da economia em 2017, com crescimento estimado em 1%, 
favoreceu a geração de empregos no país. Levantamento do portal Trabalho Hoje, 
realizado a pedido do Correio, aponta que 17 das 27 unidades da federação voltaram 
a criar vagas entre janeiro e novembro. O fechamento de postos ainda ocorre em três 
estados do Norte, seis do Nordeste e um do Sudeste, o Rio de Janeiro. A pesquisa 
analisou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho, que contabiliza empregos com carteira assinada. 

No topo da lista, São Paulo (92.357), Minas Gerais (51.884) e Santa Catarina 
(49.058) são os estados que mais abriram vagas no período analisado. No Distrito 
Federal, o saldo é positivo, mas o aumento foi de 664 empregos. Entre os 5.570 
municípios brasileiros, São Paulo lidera o ranking dos 15 que mais contrataram entre 
janeiro e novembro, com a criação de 9.871 vagas formais. Outras quatro cidades 
paulistas estão na relação. 

Joinville (SC), com 7.406 empregos gerados, é a vice-campeã. Outras três 
cidades catarinenses fazem parte das 15 que mais contrataram. Completam o ranking 
dois municípios de Goiás, entre eles Goiânia, dois de Minas Gerais, um de Mato 
Grosso e um do Rio Grande do Sul. 

Entre as ocupações que mais geraram emprego, a pesquisa aponta 
alimentadores de linhas de produção, com abertura de 96.563 vagas. Na lista das 
cinco primeiras posições estão ainda vendedores e demonstradores em lojas ou 
mercados (47.494); escriturários, agentes, assistentes e auxiliares administrativos 
(41.163); trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações (39.646); e 
trabalhadores agrícolas na fruticultura (30.073). 

Na outra ponta, as demissões atingiram principalmente trabalhadores da 
construção civil (-27.279); supervisores de serviços administrativos (-24.329); gerentes 
administrativos, financeiros e de riscos (-22.956); vigilantes e guardas de segurança (-
17.972); e gerentes de marketing, comercialização e vendas (-16.141). 

Responsável pelo levantamento, o especialista em mercado de trabalho 
Rodolfo Peres Torelly detalha que a geração de postos de trabalho se concentrou em 
ocupações de menor nível de qualificação, com salários menores. “As contratações se 
concentraram no chão de fábrica. Cargos gerenciais foram extintos diante da 
necessidade de ajuste das empresas ao nível de demanda”, avalia. “A tendência é de 
que 2018 seja melhor para a geração de emprego formal.” Entre os fatores que devem 
delinear um ambiente mais favorável para o mercado de trabalho, ele inclui as 
mudanças nas leis trabalhistas, como a flexibilização das normas para contratação e a 
extensão de até seis meses para emprego temporário. 

Apesar do otimismo, Torelly explica que os números de 2017, ainda não 
fechados, devem terminar com número menor de vagas abertas do que no ano 
anterior, apesar dos resultados positivos de boa parte do período. Segundo ele, 
dezembro é historicamente um mês de demissões, com média de 500 mil postos 
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formais encerrados. “Com isso, o Brasil deve terminar com saldo negativo de até 200 
mil postos”, projeta. 

Um entre milhões de desempregados do país, Carlos Silva, 23 anos, formou-se 
em Relações Internacionais, em 2016 e, desde então, procura uma vaga no mercado 
formal. Ele tem apostado em sites especializados em mão de obra, buscado 
indicações de amigos e parentes, além de entregar currículos pessoalmente. A 
principal barreira para a conquista do primeiro emprego, conta, é a exigência de 
experiência profissional. Segundo Silva, algumas empresas não consideram estágios 
como experiência  e as vagas são disputadas por pessoas com melhor currículo. “E os 
processos seletivos, mesmo aqueles de trainee, não costumam ser transparentes e 
nem sempre dão uma resposta, deixando o candidato no escuro”, critica. 

Formada em moda, Mohana Jensen, 25 anos, conseguiu emprego há um mês 
e meio como vendedora em uma loja de bolsas. Até encontrar essa vaga, por 
indicação de amigos, ela enviou o currículo para diversas lojas, mas recebeu poucos 
retornos. “Entrei em grupos de oferta e procura de empregos nas redes sociais, falei 
com amigos, enviei currículos nos e-mails de empresas, mas a demanda é muito 
grande para pouca oferta”, comenta. 

Segundo Mohana, em consequência da alta concorrência, algumas pessoas 
começam a trabalhar em um setor diferente da formação profissional. “O mercado está 
em trânsito. Acredito que este seja um bom momento para investir em capacitação, de 
forma a abrir portas quando o mercado de trabalho tiver uma melhora mais notável”, 
completa. 

Pequenos negócios lideram 
Além de terem como característica principal o baixo nível de qualificação, os 

empregos gerados ao longo do ano passado estão concentrados em micro e 
pequenas empresas, ressalta o ex-diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) Allan Costa, especialista da multiplataforma AAA. 

Costa comenta que esse movimento tem relação com o processo de redução 
do endividamento das famílias. Com mais dinheiro no bolso, fruto do pagamento de 
dívidas e não de aumento salarial, elas aumentaram a capacidade de consumo. Com 
isso, indústrias com baixos estoques e capacidade ociosa passam a demandar mão 
de obra para suprir as lojas, que, por sua vez, abriram contratações. 

O ex-diretor do Sebrae destaca que a tendência é que de 2018 seja um ano 
melhor para o mercado de trabalho. “No Brasil, quanto mais aguda é a crise, mais forte 
é a recuperação. Este ano e o próximo podem sinalizar um novo ciclo de prosperidade 
econômica. Agora é hora de se preparar. Quem está em busca de uma vaga deve 
estudar, fazer cursos, se qualificar, porque as vagas são surgir”, recomenda. 

Na avaliação do economista Carlos Alberto Ramos, da Universidade de Brasília 
(UnB), a geração de empregos tende a crescer em 2018, diante da perspectiva de alta 
de 2% do Produto Interno Bruto (PIB). Ele adverte, entretanto, que a incerteza sobre o 
futuro tende a manter baixo o nível de investimentos, até que fique claro quem será o 
próximo presidente, e se as reformas para reequilibrar as contas públicas serão 
aprovadas pelo Congresso. Até lá, a geração de empregos estará relacionada ao 
suprimento da capacidade ociosa dos setores econômicos. “O desemprego também 
tende a cair diante da expansão do mercado informal. Os brasileiros têm sido criativos 
e se reinventado para garantir renda e manter as contas em dia”, afirma. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/15/internas
_economia,653298/dezessete-estados-do-brasil-ampliaram-o-numero-de-
empregos-formais-em.shtml 
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8. Curtas 

Nascidos em janeiro e fevereiro podem sacar o PIS na próxima quinta (18) 

 
15 de Janeiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 
Quem tem conta na Caixa Econômica com saldo acima de R$ 1,00 receberá o 
crédito automático já a partir desta terça-feira (16) 
 

Trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro vão poder 
sacar o pagamento do Abono Salarial (PIS – Programa de Integração Social) 
calendário 2017/2018, ano-base 2016, a partir da próxima quinta-feira (18).  

Ao todo 3.494.140 pessoas têm direito a R$ 2.483.259.922,00. Os 
valores variam de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo de trabalho em 2016. 
Quem tem conta individual na Caixa com saldo acima de R$ 1,00 vai receber o 
crédito automático já a partir desta terça-feira (16). 

Para saber o valor e se tem direito ao benefício, o trabalhador pode fazer 
a consulta no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa 
(www.caixa.gov.br/PIS) ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800 726 
0207. 

Os pagamentos começaram em julho de 2017. Quem tem direito aos 
recursos poderá retirá-los até 29 de junho deste ano. A Caixa disponibiliza R$ 
15,7 bilhões para 22,1 milhões de beneficiários em todo o calendário. 
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9. Feiras 

 
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 
 
26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
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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 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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