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1. Crédito e Financiamento 

Busca do consumidor por crédito tem maior alta dos últimos 6 anos, diz 
Serasa Experian 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 

Aumento foi de 4,9% em 2017, na comparação com o ano anterior. Esse 
também foi o quarto melhor resultado da série histórica, iniciada em 2008. 
 

A quantidade de consumidores que buscaram crédito nos bancos e 
financeiras aumentou 4,9% em 2017, segundo o Indicador Serasa Experian da 
Demanda do Consumidor por Crédito, divulgado nesta quarta-feira (17). 

Esse foi o maior aumento dos últimos seis anos e o quarto mais elevado 
de toda a série histórica iniciada em 2008, de acordo com o levantamento. 

Na avaliação dos economistas da Serasa, o crescimento da renda real, a 
recuperação gradativa dos níveis de confiança dos consumidores e a contínua 
queda das taxas de juros e aumento da oferta de crédito podem explicar esse 
comportamento em 2017, especialmente para a população da baixa renda. 

Faixas de renda e região 
A procura do consumidor por crédito cresceu 15,2% para quem recebe 

até R$ 500 por mês, 4,6% para quem ganha entre R$ 500 e R$ 1.000 mensais, 
e 3,2% para quem recebe entre R$ 1.000 e R$ 2.000. 

A busca por crédito cresceu mais nas regiões menos desenvolvidas do 
país. Foram Nordeste (8,1%); Norte (6,9%); Sudeste (5%); Sul (3,4%); e 
Centro-Oeste (0,2%). 
 
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/busca-do-
consumidor-por-credito-tem-maior-alta-dos-ultimos-6-anos-diz-serasa-
experian.ghtml 
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2. Tributos 

Publicadas novas regras para a Rais 2017; entrega começa dia 23 de 
janeiro 

 
18 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Portaria do Ministério do Trabalho publicada hoje (18) no Diário Oficial 

da União fixa novas regras para a declaração da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais) 2017. O prazo de entrega começa na próxima 
terça-feira (23) e será encerrado no dia 23 de março, sem possibilidade de 
prorrogação. 

De acordo com o texto, estão obrigados a declarar a Rais: 
empregadores urbanos e rurais; filiais, agências, sucursais, representações ou 
quaisquer outras formas de entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada 
no exterior; autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido 
empregados no ano-base; órgãos e entidades da administração direta, 
autárquica e fundacional dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e 
municipal; conselhos profissionais, criados por lei, com atribuições de 
fiscalização do exercício profissional, e as entidades paraestatais; condomínios 
e sociedades civis; cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas. 

Ainda segundo o texto, o estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) que não manteve empregados ou que permaneceu 
inativo no ano-base 2017 está obrigado a entregar a Rais Negativa, 
preenchendo apenas os dados a ele pertinentes. A exigência não se aplica ao 
microempreendedor individual. 

O empregador que não entregar a Rais no prazo previsto, omitir 
informações ou prestar declaração falsa ou inexata ficará sujeito à multa. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/publicadas-novas-
regras-para-rais-2017-entrega-comeca-dia-23-de-janeiro 
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3. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Ciclo recessivo da construção fica perto do final e retomada entra no 
horizonte 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Operando em fases que passam pela expansão, excesso de oferta, recessão e 
recuperação, o preço do m² encolheu 17% entre 2014 e 2017, bem abaixo da 
década de 1980, quando o tombo foi 79%. 
 

Operando por meio de ciclos que duram cinco anos, o mercado 
imobiliário brasileiro se aproxima do fim da quarta era recessiva no preço dos 
imóveis da história recente. Aos que pensam que a queda no valor do metro 
quadrado é obra apenas de um governo ou gestão econômica, um alerta: no 
final da década de 1980 o valor das residências caiu 79%. 

Entre 2014 e 2017 os imóveis brasileiros desvalorizaram, em média 
17%, segundo a série histórica calculada pelo Índice FipeZap. O resultado, 
apesar de ruim para o mercado, é fruto de um caminho já conhecido: 
expansão, excesso de oferta, recessão e recuperação. 

Segundo o professor de história da economia brasileira e doutor em 
macroeconomia pela Universidade de São Paulo (USP), Mário Andrade, ainda 
atravessamos o período da queda nos preços, e o ponto de inflexão para a 
recuperação se dará ano que vem. “Analisar a história é fundamental para 
compreender comportamento do mercado. Vejo pessoas tratando o momento 
atual como o pior da história, e isso é um erro”, afirma o acadêmico. 

Na análise das ‘crises’ desse setor, Andrade ressalta o encolhimento dos 
preços que aconteceu entre 1980 e 1984, quando os valores caíram 37%. “O 
pior momento se deu entre 1986 e 1990, quando o tombo foi de 79%”, lembra o 
professor, destacando que no começo dos anos 2000 houve mais uma baixa, 
de cerca de 32% até 2004. 

“Essas retrações são inclusive uma peneira natural do setor, e é quando 
novos protagonistas aparecem e os empresários ‘aventureiros’ [que entraram 
no ramo na alta] deixam de operar”, comenta. 

Para Andrade, independente da queda nos preços recente, houve nesse 
último ciclo uma ampla divulgação da crise, o que teria sido responsável para 
essa sensação de “fundo do poço”. “Esse ciclo não foi o maior da história, mas 
sem dúvida foi o com maior ‘publicidade’”, diz ele, que creditou à internet essa 
propagação. 

Uma história de crises 
Operante desde a década de 1970 a construtora mineira Ricci 

Participações enfrentou todos os ciclos recessivos citados por Andrade. O CEO 
da empresa, Antonio Roman Ricci, que atua no grupo desde 1985, garantiu ao 
DCI que o momento atual não é o mais difícil. “A queda no preço tira o sono do 
empresário, mas a inflação arrepia até a alma. No final da década de 1980 a 
inflação era absurda, e isso tornava o meu negócio inviável. Foi um período 
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horrível”, diz o executivo. Na média anual, a década de 1980 somou inflação 
média de 233,5% ao ano, segundo série histórica da Fipe. 

Mais para frente, no começo dos anos 2000, Ricci precisou fazer cortes 
ainda maiores. “Após um relativo período de estabilidade, a recessão do 
começo da década de 2000 nos pegou pelo pé. Eu cheguei ao ponto de vender 
meu carro para comprar uma caminhonete e levar material de construção ao 
canteiro de obra, porque não tinha mais condições de pagar frete”, lamenta. 

Foi nesse momento também que o conselho da família Ricci, que fundou 
a empresa, decidiu não alçar voos muito maiores. “Pensamos em pegar 
empréstimos para tentar ganhar mercado após 2004, mas percebemos que o 
ciclo recessivo voltaria antes de terminarmos de pagar nossas dívidas”. 

A questão do alto endividamento quando o mercado está em alta 
também foi citada por Andrade, da USP. Segundo ele, quando o mercado 
imobiliário começou a crescer vertiginosamente, a partir de 2011, muitas 
empresas abriram capital, procuraram investimentos estrangeiros e agora lidam 
com as consequências. “Temos construtoras pedindo recuperação judicial 
porque não conseguiram repor os empréstimos antes do mercado desaquecer”. 

Retomada 
Tendo em vista que o ciclo recessivo – independe de percalços 

macroeconômicos – já entrou em seu quinto ano, o mercado começa a ver no 
horizonte a retomada dos preços. Para o ano que vem, a tendência é que o 
valor do metro quarado fique positivo, mas não de uma hora para outra. “2019 
será o ponto de inflexão, mas nada acontece da noite para o dia. O que a 
equipe econômica do governo pode fazer é facilitar acesso ao crédito, para 
estimular a venda”, diz, já otimista com o futuro, o CEO da Ricci. 

 
http://www.dci.com.br/servicos/ciclo-recessivo-da-constru%C3%A7%C3%A3o-
fica-perto-do-final-e-retomada-entra-no-horizonte-1.677807 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Turismo 

Entra em vigor visto eletrônico do Canadá para o Brasil 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Pelas projeções da Organização Mundial do Turismo, a facilitação deve atrair 
mais de 15 mil canadenses para os destinos nacionais 
 

Começa a valer nesta quinta-feira (18), o visto eletrônico para turistas 
canadenses que desejam conhecer o Brasil. O Canadá será o terceiro país 
beneficiado com a facilitação da solicitação e emissão de vistos prevista no 
Brasil + Turismo, pacote de ações do governo federal lançado com o objetivo 
de fortalecer o setor no país. A expectativa é de que, com a novidade, o Brasil 
amplie em 25% o número de visitantes canadenses chegando a 87.629 turistas 
desse país por ano contra os 70.103 registrados em 2016. 

O aumento na chegada de turistas canadenses impacta diretamente nos 
gastos desses visitantes na economia brasileira. Segundo levantamento do 
Ministério do Turismo, esses visitantes devem injetar US$ 96,7 milhões. Antes 
do Canadá, o visto eletrônico já foi implementando na Austrália (novembro) e 
no Japão. Os Estados Unidos serão o último país dessa etapa a contar com a 
facilitação que começa a valer na próxima semana 

“Estamos extremamente satisfeitos com esse passo que estamos dando 
em direção a um país mais aberto e receptivo aos turistas estrangeiros. Temos 
uma infinidade de atrações para os mais variados perfis de turistas e acredito 
que a facilitação da emissão de vistos é primordial para ampliar nossa 
competitividade entre os grandes destinos internacionais”, avaliou o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão. 

Com o início da validade do visto eletrônico, todo o período de 
solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão de visto terá 
duração de até 72 horas contra os 40 dias necessários anteriormente. A 
solicitação do visto eletrônico é válida apenas para turismo de lazer ou 
negócios. 

“O visto eletrônico para os canadenses abre grande perspectiva de 
relacionamento entre os dois países. Teremos um aumento de demanda de 
viajantes, o que gera aumento de conectividade aérea e, além do turismo, 
proporciona incremento no comércio e investimentos bilaterais. Esta é a força 
do turismo. Seja para o lazer ou negócios, o setor tem o poder de aproximar 
pessoas e nações. Neste caso, dois países com um histórico de 
relacionamento diplomático construtivo que deverá ser ainda mais 
potencializado”, comentou o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz. 

Perfil 
De acordo com pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, 27,5% dos 

canadenses que desembarcaram no país vieram a lazer, 21,8% a negócios e 
50,7% por outros motivos como estudo, religião, entre outros. Quem decidiu vir 
ao Brasil a lazer teve como principais motivações: natureza, ecoturismo ou 
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aventura (30,2%), sol e praia (28,5%) e cultura (20,3%). Os visitantes ficaram, 
em média 22,4 dias no Brasil e gastaram, em média, US$ 49,30 por dia. 

Em relação aos destinos, os mais procurados para lazer foram Rio de 
Janeiro, Foz do Iguaçu e São Paulo. Para negócios a preferência foi por Rio de 
Janeiro, São Paulo e Curitiba. Os viajantes que desembarcaram com outras 
motivações tiveram como principais destinos São Paulo, Rio de Janeiro e 
Curitiba. E ao que tudo indica a experiência foi especial, uma vez que 90,3% 
dos ouvidos afirmou que tem a intenção de voltar ao Brasil. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10630-entra-em-
vigor-visto-eletr%C3%B4nico-do-canad%C3%A1-para-o-brasil.html 
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Conheça as regras para trazer compras e bens do exterior 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

É preciso tomar alguns cuidados ao trazer bagagens e bens do exterior. A 
Receita Federal monitora a entrada desses itens e tem regras que precisam ser 
seguidas para não haver problemas 
 

O que declarar para a Receita em viagem ao exterior? 
Bens que ultrapassem a cota de isenção; valores em espécie acima de 

R$ 10 mil; bens extraviados; itens que devem passar pelo controle da vigilância 
sanitária, agropecuária ou do Exército. 

Bagagem 
Bens que não se enquadrem como de uso pessoal estão isentos desde 

que todos juntos somem US$ 500. Esse valor só vale quando o viajante entrar 
no País por via aérea ou marítima. Quando a entrada for por via fluvial, 
terrestre ou por lago, o limite é de US$ 300. 

Dá para entrar com bebidas alcoólicas? 
Sem pagar impostos, é possível entrar com até 12 litros, no total. Esse é 

o limite para qualquer via. 
E se forem todos itens pequenos? 
Por via aérea ou marítima, podem-se trazer até 20 itens com valor 

inferior a US$ 10. No máximo 10 deles podem ser idênticos. Por via terrestre, 
rios e lagos, são até 20 unidades de US$ 5.  

Como funciona para bens de maior valor? 
É possível trazer até 20 unidades com valor superior a US$ 10. No 

máximo três deles podem ser idênticos. Por via terrestre, rios e lagos, é 
possível trazer até 10 itens com valor superior a US$ 5. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2018/01/conheca-as-regras-para-trazer-
compras-e-bens-do-exterior 
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5. Comércio Eletrônico 

Preços no e-commerce caem 2,11% em dezembro, diz Fipe Buscapé 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 

Os preços do comércio eletrônico registraram queda de 2,11% em 
dezembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme o 
índice Fipe Buscapé. Na comparação ante ao mês de novembro, os preços 
retraíram 0,25%. 

Com o recuo de dezembro, o comércio eletrônico acumula 13 meses 
consecutivos de retração nos preços. A cesta de produtos do e-commerce 
tende a sofrer deflação porque há forte participação de itens de tecnologia, 
cujos preços caem em razão da evolução, com constante lançamento de novos 
produtos e novas funcionalidades no mercado. 

Dos dez grupos monitorados pelo índice Fipe Buscapé, apenas quatro 
apresentaram redução em dezembro, tendo a queda sido impulsionada por 
telefonia e celulares, categoria que registrou queda de 12,99% nos preços. Em 
fotografia, houve recuo de 8,54%. Moda e acessórios registrou queda de 2,15% 
e esporte e lazer, de 1,02%. No campo oposto, a maior alta foi da categoria de 
brinquedos e games, cujos preços subiram 5,86%. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/01/17/internas_economia,93
1615/precos-no-e-commerce-caem-2-11-em-dezembro-diz-fipe-buscape.shtml 
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6. Emprego 

Sine Fácil encaminha 235 mil pessoas para vagas de emprego 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Destaque foi o estado de São Paulo, com 83,8 mil oportunidades. Aplicativo é 
gratuito para celulares iOS e Android 
 

Em 2017, mais de 235,6 mil trabalhadores foram encaminhados a vagas 
de trabalho por meio do aplicativo Sine Fácil. A plataforma é gratuita e está 
disponível para download em telefones celulares que utilizam os sistemas 
operacionais iOS e Android. No ano passado, o campeão de oportunidades foi 
o estado de São Paulo, onde 83,8 mil pessoas foram encaminhadas para 
vagas. 

O Sine Fácil foi desenvolvido pela Dataprev e já teve mais de 822 mil 
downloads. De acordo com o Ministério do Trabalho, para fazer uso da 
ferramenta, “o trabalhador precisa ter um código de acesso (QR Code), que 
pode ser obtido no portal Emprega Brasil ou nas unidades de atendimento do 
Sine”, explica, em nota, o órgão. 

“A ferramenta faz parte de um pacote de serviços digitais que auxiliam o 
trabalhador, como a Escola do Trabalhador, o Seguro Desemprego Web e a 
Carteira de Trabalho Digital”, enfatiza o ministro do Trabalho em exercício, 
Helton Yomura. Ele acrescenta que a pasta criou o aplicativo após identificar 
que havia vagas disponíveis no mercado, mas as informações não chegavam 
ao conhecimento dos cidadãos que buscam trabalho e emprego. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/sine-facil-encaminha-
235-mil-pessoas-para-vagas-de-emprego 
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7. Logística  

Obrigatoriedade de nota fiscal em postagens dos Correios não afeta MEI, diz 
Sebrae 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Desde o dia 2 de janeiro, é obrigatória a apresentação de nota fiscal nas 
postagens de encomendas pelos Correios, assim como por todos os transportadores 
brasileiros. Segundo o Sebrae, a medida, que atende às exigências dos órgãos de 
fiscalização tributária em relação às legislações para a circulação de mercadorias no 
país, não afetará os Microempreendedores Individuais – empresários que passam, em 
2018, a faturar R$ 81 mil por ano. 

De acordo com a entidade, a legislação sobre o transporte de mercadorias e o 
ICMS varia de estado para estado. Especificamente as regras que dizem respeito aos 
Correios constam no Protocolo 32/01, do Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), que é anterior à criação do MEI, em 2009. 

Para o Microempreendedor Individual, conforme prevê a Resolução 94/2011 do 
Comitê Gestor do Simples Nacional, é dispensável a emissão do documento fiscal nas 
operações com venda de mercadorias para Pessoa Física e nas operações para 
destinatário Pessoa Jurídica, quando este emitir nota fiscal de entrada. A emissão da 
nota fiscal na origem, para empresas que compram de Microempreendedor Individual, 
é obrigatória em alguns estados, como São Paulo. Nestes casos, o MEI deve apenas 
preencher a declaração de conteúdo quando a operação for efetuada com Pessoa 
Jurídica. 

Entenda a mudança 
Para cumprir a determinação de que o transporte de qualquer mercadoria 

sujeita à tributação ocorra com a nota fiscal, as agências dos Correios não aceitam 
mais encomendas sem a fixação do documento na embalagem. 

No caso de produtos que não estão sujeitos à tributação, o remetente (sob sua 
responsabilidade) poderá preencher uma declaração de conteúdo (disponível aqui), 
que também deverá ser fixada na parte externa da encomenda. A mesma declaração 
deverá ser utilizada pelos MEI ao enviar mercadoria vendida para clientes Pessoa 
Física. 

As empresas de e-commerce já adotam essa prática e não apenas com os 
Correios, pois todos os transportadores brasileiros são obrigados pela legislação a 
transportar apenas mercadorias que estejam acompanhadas de nota fiscal ou 
declaração de conteúdo. 

A mudança é para as postagens de varejo nos Correios, nas quais, por 
orientação dos órgãos de fiscalização, as agências também passam a exigir que 
esteja afixada a nota fiscal, quando for o caso, ou a declaração de conteúdo, quando 
se tratar de remetente não contribuinte de ICMS. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/nota-fiscal-correios-mei-sebrae/ 

 
Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Estudantes já podem acessar resultado do Enem 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Inscrições para o próximo exame estão previstas para 7 a 18 de maio; provas 
serão em 4 e 11 de novembro 
 

Em coletiva para apresentação dos dados consolidados do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, o ministro da Educação, Mendonça 
Filho, e a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, ressaltaram a tranquilidade 
e a segurança da aplicação do exame. Os resultados já estão disponíveis na 
Página do Participante. É só acessar com os dados pessoais cadastrados e 
verificar o desempenho. 

Neste ano, o exame completa 20 anos. Em 21 de março, o ministro já 
divulgará o edital para a próxima aplicação. Entre 2 e 11 de abril, os 
participantes poderão solicitar a isenção da taxa. É o mesmo período em que 
os isentos de 2017 que faltaram às provas poderão se justificar e evitar o corte 
no benefício. As inscrições serão de 7 a 18 de maio, e as provas serão nos 
domingos 4 e 11 de novembro. 
 

Voltar ao índice  
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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 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


