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1. Tributos 

Prazo para microempreendedor regularizar situação acaba hoje 

 
26 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os microempreendedores individuais (MEI) em atraso com o governo 

têm até hoje (26) para regularizar a situação. O prazo para quitar ou parcelar 
as dívidas estava previsto originalmente para acabar na terça-feira (23), mas foi 
adiado para esta sexta. 

Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), 
os profissionais autônomos terão até as 23h59min59s de hoje para pagar os 
tributos devidos à Receita Federal ou aderir ao parcelamento dos débitos em 
até 60 meses (cinco anos) e pagar a primeira parcela. Após esse período, os 
microempreendedores terão o Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ) 
excluído do programa. 

A relação dos CNPJ suspensos está no Portal do Empreendedor. De 
acordo com o MDIC, cerca de 1,4 milhão de microempreendedores estão 
ameaçados de serem excluídos do programa. Eles não pagaram os impostos 
nos últimos três anos e estão com as declarações anuais do Simples Nacional 
em atraso, o que equivale a 18,9% dos 7,574 milhões de CNPJ inscritos. 

Regime especial de tributação instituído em 2011, o MEI permite o 
pagamento simplificado de tributos por profissionais autônomos que faturem 
até R$ 81 mil por ano e contratem no máximo um empregado. Nesse 
programa, o profissional recolhe mensalmente 5% de contribuição ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), mais R$ 5 de Imposto sobre Serviços (ISS), 
no caso de prestadores de serviço, ou R$ 1 de Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços, no caso de atividades ligadas ao comércio e à 
indústria. O carnê é emitido por meio do Portal do Empreendedor. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/prazo-para-
microempreendedor-regularizar-situacao-acaba-hoje 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Com alívio na crise, brasileiros voltam a beber mais cerveja 

 
26 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Melhora dos níveis de emprego e queda da inflação estimulam o aumento do 
consumo da bebida, sobretudo pela classe C, mas setor está longe de 
recompor perdas dos últimos anos 
 

Depois de um longo período de estagnação mesclado com queda, o 
mercado brasileiro de cervejas aposta todas as fichas em 2018. Fatores como 
a redução da inflação e dos juros, melhora do nível do emprego e até a Copa 
do Mundo da Rússia devem levar os consumidores de volta aos bares e ao 
consumo da bebida. Pelas estimativas da Associação Brasileira da Indústria da 
Cerveja (CervBrasil), 2017 fechará com uma ligeira alta em relação ao ano 
anterior, retornando à média de 13,3 bilhões de litros produzidos anualmente. 
Em 2016, último período da medição realizada pelo Sistema de Controle de 
Produção de Bebida (Sicobe) da Receita Federal, foram produzidos até outubro 
(quando foi interrompida a medição) 12,128 bilhões de litros de cerveja. 

Segundo Paulo Petroni, diretor executivo da CervBrasil, os primeiros 
seis meses do ano passado foram ruins para os fabricantes. A partir do terceiro 
e quarto trimestres, e acompanhando o aumento da renda média do brasileiro, 
houve acréscimo considerável da produção. “Acho que vamos empatar com 
2016, porque cresceram muito os volumes no último trimestre de 2017 para 
preparar as vendas de verão”, estima. 

As empresas apostam em avanço “sem nenhuma explosão” em 2018, 
segundo Petroni. “Temos que continuar nessa trajetória do terceiro trimestre 
para o quarto trimestre do ano passado e, gradativamente, crescer nos 
trimestres de 2018”. A produção das cervejarias brasileiras está atrelada à 
disponibilidade de renda dos consumidores. Se há alguma folga no orçamento, 
boa parte dela será gasta com cerveja. 

“No ano de 2017, foi impressionante como essa relação ocorreu. Todas 
as medidas, como a redução da inflação e dos juros, somadas à tênue melhora 
do emprego, fizeram com que sobrasse mais dinheiro para o consumo de 
cerveja, que aumentou especialmente entre os brasileiros da classe C”, diz o 
diretor da CervBrasil. Pesquisa realizada pelo banco UBS comprova que deve 
haver reversão nos volumes de produção e consumo do setor, atingindo um 
ponto de inflexão em 2018. O relatório da instituição aponta também que, com 
a recuperação da economia, os consumidores estão inclinados a experimentar 
as marcas premium, produtos que têm preços mais altos. 

Cervejas especiais ainda têm pouca participação no mercado, cerca de 
15%, ante 70% das chamadas cervejas comuns. “As do tipo premium são um 
forte na intenção do consumo das classes A e B. Quando há uma melhora na 
renda, o pessoal da C também passa a experimentar”, observa Petroni. Na 
pesquisa da UBS, foram ouvidos 1.512 consumidores regulares de cerveja, 
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entre 18 e 54 anos, para analisar as tendências de consumo de bebidas 
alcoólicas. Os entrevistados confirmaram que os gastos com cerveja estão 
aumentando e devem continuar se acelerando o ano todo. A recuperação da 
demanda, segundo o relatório do UBS, deve resultar na melhora das margens 
de lucro dos fabricantes. 

O setor sofreu com a crise dos últimos anos. As empresas saíram de um 
período de 10 anos (2003 a 2012) de crescimento médio de 5% ao ano para 
retração de 2% nos últimos dois anos. “É uma mudança brusca em uma cadeia 
muito extensa”, diz Petroni. A retomada é real, mas, segundo o executivo, é 
cedo para prever quando a indústria voltará a crescer 5% ao ano. 

O Grupo Petrópolis, dono da marca Itaipava, informou, por meio de nota, 
que o atual cenário, “timidamente positivo”, permite perspectivas otimistas para 
este ano, depois de um período de recessão. O grupo deposita suas 
esperanças na expansão da abrangência territorial da sua operação e no valor 
agregado da marca Itaipava, que se consolidou desde o fim de 2016 como a 
cerveja mais vendida no país, segundo levantamento do Instituto Nielsen. 
Ambev e Heineken, que lideram o mercado, foram procuradas, mas não 
quiseram se manifestar. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/26/internas
_economia,655849/com-alivio-na-crise-brasileiros-voltam-a-beber-mais-
cerveja.shtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Bancos 

Microempreendedor poderá abrir e fechar contas por meio eletrônico, define 
CMN 

 

25 de Janeiro de 2018 
Fonte: G1 

 
Até agora, isso só era possível para contas bancárias mantidas por pessoas físicas. 
CMN também determinou que bancos tenham sistema para que clientes avaliem 
ouvidorias. 
 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira (25) 
resolução que estende ao microempreendedor individual (MEI) a possibilidade de 
abertura e encerramento de conta bancária por meio eletrônico, informou o Banco 
Central. 

Até então, essa possibilidade era restrita às contas mantidas por pessoas 
físicas. De acordo com o BC, a mudança representa um "novo avanço, seguro e 
gradual, no processo de digitalização dos serviços financeiros ofertados pelas 
instituições financeiras". 

De acordo com a chefe-adjunta do Departamento de Regulação do Sistema 
Financeiro do BC, Paula Ester, os bancos já vêm utilizando aplicativos de 
smartphones para oferecer serviços desse tipo. Ainda segundo ela, o procedimento 
para abertura de conta de um microempreendedor por meio eletrônico, por exemplo, 
será o mesmo utilizado nos casos em que o cliente vai até a agência. 

"Elas [instituições financeiras] demandam a mesma documentação que pedem 
quando a pessoa vai na agência. Tem que se identificar e apresentar os documentos 
previstos na legislação, e a instituição faz os procedimentos normais", declarou. 

Ouvidorias 
Outra resolução aprovada pelo CMN nesta quinta determina que, até 1º de 

julho de 2018, os bancos comerciais, os bancos múltiplos, os bancos de investimento, 
as caixas econômicas e as sociedades de crédito, financiamento e investimento 
deverão implementar instrumento de avaliação pelo próprio cliente da qualidade do 
atendimento prestado pelas ouvidorias. 

De acordo como BC, os dados relativos a essa avaliação serão usados como 
um dos indicadores que compõem o "Ranking de Qualidade de Ouvidorias", criado 
recentemente para prestar informações ao público sobre o desempenho das 
ouvidorias das instituições financeiras. 

Essas informações, acrescentou o BC, também deverão estar entre aquelas 
que as instituições financeiras estão obrigadas a divulgar semestralmente em suas 
páginas na internet. 

 
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/microempreendedor-podera-abrir-e-
fechar-contas-por-meio-eletronico-define-cmn.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Confiança da construção do Brasil indica em janeiro retomada da 
atividade e emprego, diz FGV 

 
26 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços 
 
Índice teve alta de 1,5 ponto no mês e atingiu 82,6 pontos, maior patamar 
desde janeiro de 2015 
 

A confiança da construção no Brasil iniciou 2018 no nível mais alto em 
dois anos, indicando retomada da atividade e do emprego, informou a 
Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira. 

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do país teve alta de 1,5 
ponto em janeiro e chegou a 82,6 pontos, maior patamar desde janeiro de 2015 
(85,4 pontos). 

"A alta da confiança dos empresários da Construção em janeiro pode ser 
vista como uma promissora indicação do desempenho setorial nos próximos 
meses. Ela traz indícios, por exemplo, de retomada da atividade nos últimos 
meses", disse a coordenadora de projetos da construção da FGV/IBRE, Ana 
Maria Castelo, em nota. 

A principal influência para o resultado do mês de janeiro foi a perspectiva 
de curto prazo, com o Índice de Expectativas (IE-CST) avançando 3,3 pontos, 
para 95,9 pontos. 

Por outro lado, o Índice da Situação Atual (ISA-CST) recuou 0,2 ponto 
em janeiro após sete altas seguidas e foi a 69,9 pontos. 

A FGV destacou ainda que a proporção de empresas que relataram 
redução do número de funcionários nos meses seguintes caiu a 18,8 por cento 
em janeiro, de 26,2 por cento em dezembro, enquanto as que projetam 
aumento correspondiam a 18,3 por cento, ante 14,2 por cento em dezembro. 

"Por ser um setor tão intensivo em mão de obra, este é um sinal 
inequívoco de melhora do ambiente de negócios das empresas”, afirmou Ana 
Castelo. 

O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor registrou avanço 
de 2,2 pontos percentuais, para 66,2 por cento. 

Em nota separada, a FGV informou ainda que o Índice Nacional de 
Custos da Construção (INCC-M) acelerou a alta a 0,28 por cento em janeiro, de 
0,14 por cento em dezembro. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/confianca-da-construc-o-do-brasil-indica-em-
janeiro-retomada-da-atividade-e-emprego-diz-fgv-1.679626 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Fraudes com cartões crescem 

 
26 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O crescimento do e-commerce no Brasil, que proliferou as vendas 
virtuais pelo País nos últimos anos, também elevou bastante as tentativas de 
fraude pelo canal. Segundo levantamento da Konduto, ano passado, uma 
tentativa de fraude foi verificada a cada cinco segundos. 

Os ataques são feitos a partir de compras com cartões de crédito 
clonados. O estudo, intitulado Raio-X da Fraude, considerou amostragem de 
mais de 40 milhões de transações, de primeiro de janeiro a 31 de dezembro de 
2017. O estudo aponta que o índice de tentativas de golpes virtuais foi de 
3,03%, equivalente a uma transação fraudulenta a cada 33 processadas no 
comércio eletrônico. Este valor representa somente as tentativas de fraude. 

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce 
nacional recebeu mais de 203 milhões de pedidos ao longo de 2017. Se 3,03% 
delas são de origem fraudulenta, mais de 6 milhões de transações foram feitas 
por estelionatários com cartões clonados durante os 365 dias do ano. Quase 
uma compra criminosa a cada 5 segundos. 

“A maioria destas transações ilegítimas é barrada pelos sistemas 
antifraudes. Um e-commerce saudável não pode ter uma taxa de fraudes 
superior a 1% do faturamento, sob risco de advertências e multas”, diz Tom 
Canabarro, co-fundador da Konduto. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/fraudes-com-cart-es-crescem-1.679569 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços - Telecomunicações 

WhatsApp libera app para micro e pequenas empresas no Brasil 

 
25 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 
Serviço possui novos recursos, como envio de mensagens automáticas e 
exibição de perfil com informações das empresas. 

 
O WhatsApp liberou no Brasil a versão do aplicativo de mensagens para 

micro e pequenas empresas. Entre as novas funções trazidas pelo novo 
serviço, o WhatsApp Business, estão a de responder dúvidas e atender 
reclamações de forma automática, a qualquer hora do dia. 

Em todo o mundo, o app de bate-papo que pertence ao Facebook é 
usado por 1,3 bilhão de usuários. O Brasil é o segundo maior mercado do 
WhatsApp. Só fica atrás da Índia. A versão corporativa do bate-papo chegou 
nesta terça-feira (23) à Google Play, a loja de aplicativos para o sistema 
operacional Android --uma versão para iOS está nos planos. 

Quatro a cada cinco pequenas empresas no Brasil usam o WhatsApp 
como ferramenta de trabalho, apontou uma pesquisa da Morning Consult, feita 
a pedido do Facebook, dona do aplicativo de bate-papo. 

O app faz parte de uma tentativa do WhatsApp de transformar sua 
popularidade entre usuários comuns em combustível para fazer decolar suas 
plataformas corporativas, anunciadas no ano passado. 

O que muda 
O aplicativo traz três grandes novidades para empresas, em relação ao 

WhatsApp existente: conta comercial; mensagens automáticas; estatísticas. 
As empresas e os pequenos empresários poderão usar o serviço 

gratuitamente. Basta baixa o app e preencher um cadastro, com endereço, 
descritivo da empresa e um número de telefone vinculado. Não é necessário 
informar um CNPJ. 

Os consumidores não precisam baixá-lo, pois poderão falar com as 
companhias usando o programa que já possuem. 

Segundo o WhatsApp, as contas serão verificadas para comprovar que o 
telefone é mesmo de determinada empresa. 

Veja as principais novidades do WhatsApp para empresas: 
Conta comercial 
Os usuários comuns do WhatsApp até podem personalizar seus perfis, 

mas os dados expostos aos contatos são restritos. Podem ser alterados nome, 
imagem de exibição e o recado. As empresas poderão listar: nome do 
estabelecimento; horário de atendimento; site oficial; ramo de atuação; 
descrição do negócio; endereço; telefone de contato. 

Essa é uma das mudanças que serão perceptíveis para os usuários, 
pois as empresas que tiverem uma conta comercial receberão uma indicação. 
Isso ocorrerá, diz o WhatsApp, sempre que o telefone de contato informado for 
o mesmo do estabelecimento. 
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Mensagens automáticas e estatísticas 
Para agilizar o atendimento aos clientes, as empresas poderão criar 

mensagens automáticas para, por exemplo: responder perguntas frequentes; 
dar informações sobre qual é seu negócio; avisar de indisponibilidades 
temporárias de serviço ou de atendimento. 

Outro recurso presente no WhatsApp Business é a possibilidade de 
acessar as estatísticas das interações com consumidores. As companhias 
poderão ver quantas mensagens foram lidas, por exemplo. "Os empresários 
vão poder medir como os consumidores estão recebendo aquilo que eles estão 
mandando", diz Singh. 
 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/whatsapp-libera-app-para-
micro-e-pequenas-empresas-no-brasil.ghtml 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

7. Bem-Estar do Consumidor 

Confiança do consumidor é a maior desde outubro de 2014, aponta FGV 

 
25 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fundação 

Getulio Vargas, avançou 0,4 ponto de dezembro de 2017 para janeiro de 2018. 
É a quinta alta consecutiva, com o índice atingindo o maior nível desde outubro 
de 2014, de 91,3 pontos, ficando 9,5 pontos acima de janeiro do ano passado, 
em uma escala de 0 a 200 pontos. 

O Índice de Situação Atual subiu pelo sexto mês consecutivo, com uma 
alta de 1,8 ponto, e chegou a 76,6 pontos. A percepção dos consumidores com 
relação à situação econômica atual foi o que mais contribuiu para a evolução 
positiva em janeiro. O indicador que mede o grau de satisfação com a 
economia no momento avançou 2,3 pontos para 85 pontos, e atingiu o nível 
mais alto desde janeiro de 2015, de 85,8 pontos. 

O Índice de Expectativas teve queda de 0,6 ponto percentual e chegou a 
97,6 pontos. O resultado de janeiro interrompeu uma sequência de quatro altas 
consecutivas. O indicador das perspectivas para a situação econômica nos seis 
meses seguintes recuou 1,1 ponto, para 115,7 pontos. Após atingir o maior 
nível da série em dezembro de 2017 (116,8 pontos). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/confianca-do-
consumidor-e-maior-desde-outubro-de-2014-aponta-fgv 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Brasil bloqueia 9,2 milhões de celulares em dezembro 

 
25 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Em dezembro do ano passado, foram bloqueados mais de 9,2 milhões 

de aparelhos celulares, um aumento de 20,97% em relação ao mesmo período 
de 2016. Os números constam do Cadastro Nacional de Estações Móveis 
Impedidas (Cemi) e foram divulgados hoje (25) pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 

O cadastro mantém o registro de aparelhos perdidos, furtados ou 
roubados que estão bloqueados. No total, foram bloqueados, 9.259.697, um 
aumento de 1.604.875 em relação a dezembro de 2016. 

O número abrange os aparelhos impedidos por solicitação direta dos 
usuários às empresas de telefonia móvel e pelo registro de boletins de 
ocorrência na polícia nos estados e no Distrito Federal. 
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9. Feiras 

 
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 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
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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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