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1. MDIC 

Lista de CNPJ cancelado está disponível no Portal do Empreendedor 

 
05 de Fevereiro de 2018 

Fonte: MDIC 
 

Para continuar a exercer atividade econômica formal, o empreendedor deverá 
realizar nova inscrição 
 

O Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM) divulgou no Portal do 
Empreendedor, nesta segunda-feira (5), a listagem de Microempreendedores 
Individuais (MEI) que tiveram o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
cancelado. A baixa dos registros de empresários que não regularizaram a 
situação com a Receita Federal vai permitir melhorias no relacionamento do 
governo com os MEI ativos. A partir do cancelamento, os débitos migrarão 
automaticamente para o CPF vinculado. Para exercer alguma atividade 
econômica formalmente, o empreendedor deverá realizar nova inscrição. 

No Portal do Empreendedor é possível fazer a busca pelo CNPJ ou pelo 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) vinculado. O cancelamento da inscrição do 
MEI está previsto no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte e foi regulamentado por meio da Resolução n° 36/2016 do CGSIM, criada 
para tratar do processo de registro e de legalização de empresários e de 
pessoas jurídicas. 

Em outubro, o CGSIM divulgou a lista de CNPJ suspensos e alertou 
sobre o prazo para regularização, que terminou no dia 26 de janeiro. Foram 
cancelados os CNPJs de MEIs que não pagaram nenhuma guia mensal (DAS) 
referente aos períodos de apuração de 2015, 2016 e 2017 e não entregaram 
nenhuma declaração anual (DASN-SIMEI) referentes aos anos de 2015 e 
2016. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3059-lista-de-cnpj-cancelado-esta-
disponivel-no-portal-do-empreendedor 
 

Voltar ao índice   
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2. Comércio 

Google destaca crescimento do termo “perto de mim” em seu buscador 

 
05 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Novarejo 
 
O Google apontou o crescimento da expressão “perto de mim” em seus 
buscadores e não se trata de carência afetiva, mas de comportamento de 
consumo. Entenda 
 

As buscas pela expressão “perto de mim” dispararam em 2017, segundo 
dados capturados pelo motor de busca do Google e analisados pela empresa. 
No ano passado, a procura por essa expressão quase dobrou, atingindo 75% 
de crescimento. 

Esse fenômeno não tem nada a ver com um aumento inesperado no 
número de pessoas com carência afetiva. Segundo a empresa, isso acontece 
porque os consumidores estão cada vez mais procurando comodidade e 
deslocamento mínimo na hora de buscar por serviços e produtos pela internet. 

Mas não é só isso que a pesquisa revela. As pessoas também estão 
sabendo operar seus celulares como localizadores eficientes. Isso pode 
parecer pouca coisa para quem já conhece as funcionalidades dos aparelhos 
celulares e o alcance dos motores de busca. Porém, isso não está claro ainda 
para uma boa parcela da população, que começa a se inteirar mais das 
potencialidades das tecnologias de localização. 

Os dados revelam ainda que as buscas por “restaurantes próximos de 
mim” na ferramenta do Google cresceram 210%.  “Delivery rápido” cresceu 
140% e “bares perto de mim” subiu 12,8%. “Os dados comparam 2017 com 
2016. 

Os celulares ainda não são os meios mais populares para fechar uma 
compra, mas são os mais utilizados na hora de procurar informações sobre 
produtos e serviços na internet. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicílios (Pnad), do IBGE, 92,3% dos brasileiros, em 2016, tinham como 
principal aparelho para acessar a internet os seus smartphones. 

Tendência passageira 
Os Estados Unidos registraram esse fenômeno entre 2014 e 2015, com 

crescimento da procura por termos como “near me” ou “nearby”. Hoje, porém, 
ela está em queda. Segundo o Google, o público americano já entendeu que os 
resultados levam em conta a geolocalização e que o motor de busca não 
precisa ser estimulado nesse sentido, ele já é capaz de processar as 
informações disponibilizadas pelo GPS e outras ferramentas de maneira 
natural. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/02/05/google-crescimento-perto-de-
mim-buscador/ 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Rotatividade no varejo segue acima da média 

 
06 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Alto fluxo de entrada e saída de funcionários está ligado a condições adversas 
da vaga e poderá subir com nova CLT 
 

Longas jornadas de trabalho, escalas no fim de semana e poucos 
caminhos para ascensão profissional tornaram o varejo o segmento com maior 
rotatividade no Brasil. Enquanto a média nacional de movimento de mão de 
obra fica em 3,79, dentro do comércio a escala chega a 6,17. 

A escala, feita pelo Ministério do Trabalho, vai de 0 a 10, sendo 10 o 
máximo do turnover, movimento de entrada e saída de força de trabalho das 
empresas. “No varejo muitos fatores são decisivos na hora de se manter no 
emprego. Além do ritmo mais acelerado [muitas vezes o profissional passa 
horas em pé] a falta de visão de ascensão no trabalho acaba por frustrar o 
vendedor, que muda de emprego”, comenta a consultora de RH da startup Tech 
Vagas, Heloísa Ribeiro de Araújo. 

Segundo a especialista, outro fator que fez aumentar a rotatividade 
dentro do segmento foram as vagas atreladas à comissão. “Muitos varejistas, 
principalmente os de moda, oferece bônus ao colaborador mediante a metas, 
mas a crise tirou os consumidores das lojas e os vendedores passaram a 
buscar alternativas de emprego que não dependam deste tipo de 
remuneração”, completa a especialista. 

Dentro do próprio varejo a mudança de talentos para concorrente 
também é bastante frequente, ainda que tenha diminuído o movimento em 
função da recessão. “O vendedor que se destaca sabe que pode procurar 
outras oportunidades, e cabe ao empregador atual achar formas de reter os 
talentos”, alerta Heloísa. 

Independente da razão que leva o funcionário a sair da empresa, 
quando esse processo se dá com muita frequência ele pode virar uma dor de 
cabeça. “Além dos gastos, a necessidade constante de treinar a mão de obra 
acaba saindo mais caro que atender aos pleitos dos funcionários e garantir que 
eles continuem na empresa”, completa. 

Outras médias 
De acordo com o indicador do governo federal depois do comércio a 

maior taxa de rotatividade se dá no agronegócio (5,34), construção civil (4,394), 
serviços (3,53). 

Na outra ponta, os segmentos que apresentam o menor turnover é a 
indústria da transformação (2,07), extração mineral (1,08) e administração 
pública (0,43). “A indústria mantém seus funcionários por uma história longa de 
benefícios, como a PLR [participação nos lucros] que são sempre citada pelos 
funcionários como motivo para continuar na empresa”, conta Heloísa. 
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Além disso, as vagas públicas, muitas vezes obtidas por meio de 
concurso se destaca. “Além disso, a estabilidade do cargo público se torna o 
sonho do trabalhador”, finaliza ela. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/rotatividade-no-varejo-segue-acima-da-media-
1.681975 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Atividade do setor de serviços se estabiliza 

 
05 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Investimento e Notícias 
 

A atividade de negócios no setor brasileiro de serviços estabilizou-se em 
janeiro, após ter-se contraído ao longo do último trimestre de 2017, segundo 
dados do Instituto Markit Economics. A melhoria relativa resultou de um 
aumento renovado na quantidade de novos trabalhos. Os dados indicaram que 
os níveis de capacidade foram mais do que suficientes para acomodar a 
recuperação das cargas de trabalho, já que, mais uma vez, a quantidade de 
negócios pendentes diminuiu acentuadamente. Como resultado, a tendência 
persistente de perdas de empregos foi estendida para quase três anos. 
Enquanto isso, a inflação de custos de insumos se acelerou, superando a sua 
média de longo prazo. Isso levou as empresas a aumentarem seus preços de 
venda, que tinham ficado inalterados em dezembro. Analisando as expectativas 
para o futuro, as empresas antecipam um aumento da produção durante o ano, 
com o otimismo atingindo um recorde de alta de quatro meses. 

O número básico, Índice de Atividade de Negócios do setor de serviços 
PMI – IHS Markit para o Brasil, sazonalmente ajustado, ficou em 50,0 em 
janeiro (47,4 em dezembro), uma leitura indicativa de ausência de mudanças 
na produção como um todo. Onde houve um crescimento da atividade, os 
entrevistados relataram novas ofertas e bases maiores de clientes como as 
causas. Aqueles que indicaram uma contração mencionaram uma competição 
acirrada e um cenário econômico desafiador como motivos. 

A estabilização na atividade de serviços, juntamente com uma expansão 
continuada na produtividade industrial, levou a uma recuperação na produção 
do setor privado. Ao aumentar de 48,8 em dezembro para 50,7 em janeiro, o 
Índice Consolidado de dados de Produção PMI – IHS Markit para o Brasil 
registrou em território de crescimento pela primeira vez desde setembro de 
2017. O valor mais recente foi indicativo de uma taxa marginal de crescimento. 

O volume de novos negócios recebidos pelas empresas de serviços 
cresceu no início de 2018, após uma estagnação em dezembro. A recuperação 
foi atribuída a ofertas adicionais sendo introduzidas no mercado, assim como o 
fortalecimento das condições de demanda. A quantidade de pedidos de fábrica 
aumentou pelo décimo primeiro mês consecutivo, embora em ritmo mais fraco 
desde julho. 

Os prestadores de serviços continuaram a prever níveis mais elevados 
de atividade nos próximos doze meses, com o sentimento positivo sendo 
impulsionado por planos de reestruturação, previsões de um ambiente 
econômico melhor e projetos em fase de preparação. Além disso, o grau de 
otimismo atingiu um recorde de alta de quatro meses. Um nível robusto de 
otimismo também foi observado no setor industrial. 

Os custos do setor de serviços aumentaram por uma taxa acentuada e 
acelerada em janeiro, com a inflação movendo-se acima da sua trajetória de 
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longo prazo. Houve relatos de preços mais elevados pagos por combustíveis, 
água e energia. Os produtores de mercadorias registaram um aumento mais 
lento nas cargas de custos, de um modo geral, do que em dezembro, embora a 
inflação neste segmento superasse a observada no de serviços. 

Para reduzir os custos, as empresas de serviços cortaram empregos no 
primeiro mês do ano. O nível de empregos caiu pelo trigésimo quinto mês 
consecutivo, embora em ritmo mais lento desde outubro de 2017. Ao mesmo 
tempo, um crescimento insignificante nos números de funcionários foi evidente 
no setor industrial. 

Os dados do setor de serviços indicaram que os níveis de capacidade 
foram mais do que suficientes para lidar com as cargas de trabalhos atuais, 
como foi evidenciado por uma queda acentuada na quantidade de negócios 
inacabados. Os pedidos em atraso têm caído em todos os meses desde agosto 
de 2015. No nível consolidado, o declínio de trabalhos em processamento foi o 
mais acentuado desde setembro do ano passado. 

Após terem mantido seus preços de venda inalterados (em média) em 
dezembro, as empresas brasileiras de serviços os aumentaram em janeiro. A 
taxa de inflação foi a mais forte desde maio de 2017, mas, mesmo assim, 
apenas modesta. Isso foi devido ao fato de que algumas empresas evitaram 
aumentar seus preços em meio a taxas mais baixas de juros e de condições 
competitivas. Em comparação, os preços de fábrica aumentaram pela maior 
proporção em quase um ano. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/economia/atividade-do-setor-
de-servicos-se-estabiliza 
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Votação sobre jogos de azar avança em comissão do Senado  

 
06 de Fevereiro de 2018 
Fonte: Valor Econômico 

 
Após anos de idas e vindas, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do 

Senado deve votar este mês a legalização dos jogos de azar no país. O relator da 
proposta, senador Benedito de Lira (PP-AL), está otimista em relação ao avanço do 
tema em 2018. 

O projeto de lei do Senado (PLS) 186/2014 é uma duas das propostas em 
discussão no Congresso Nacional e se encontra em estágio mais avançado que o PL 
442/1991, que há 27 anos tramita na Câmara. A aprovação na comissão mais 
importante do Senado deve ocorrer logo após o início do ano legislativo, a partir desta 
semana, acredita o relator. 

Segundo Lira, a legalização das diversas modalidades de jogos prevista em 
seu relatório deverá gerar uma arrecadação anual de R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões 
em impostos. Em tempos de crise fiscal, essa arrecadação extra pode ser um 
motivador para que o governo encampe de vez o projeto.  

"Não é pouco recurso. E é um dinheiro que hoje não existe nos cofres da 
União", disse ele ao Valor.  

A tendência, hoje, segundo fontes ouvidas pelo Valor, é que a CCJ aprove o 
projeto de Lira e que o tema vá a plenário no Senado. Há um acordo tácito para que 
os deputados aguardem a votação no Senado e, a partir de então, promovam as 
mudanças que julgarem necessárias. "Estou esperando o que vai vir do Senado", 
disse o deputado Guilherme Mussi (PP-SP), relator do projeto que tramita na Câmara. 

A avaliação de alguns deputados é que a tramitação do projeto na Câmara seja 
mais lenta. Mussi é cauteloso quanto a prazos, pois considera que o governo Temer 
tem outras prioridades, como a reforma da previdência. Entre novembro e dezembro 
de 2017, o PLS 186 esteve pronto para ser votado por diversas vezes na CCJ. Mas os 
conflitos de interesse em torno do tema se refletiram em pedidos de vista feitos por 
senadores, enquanto grupos variados tentavam influenciar os parlamentares por uma 
redação mais favorável a seus negócios.  

Empresários ligados aos cassinos de Las Vegas e grandes resorts de 
Cingapura, por exemplo, defendem uma liberação mais restritiva, dados os 
investimentos bilionários que pretendem fazer em empreendimentos no Brasil. Esse 
modelo tem a simpatia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Mas 
contrasta com o interesse de grupos argentinos e empresários brasileiros, que se 
dizem prontos para investir em cassinos de menor porte.  

Assim como os grandes resorts, esses cassinos menores querem limitar o 
funcionamento de máquinas de videopôquer e outros jogos eletrônicos a seus 
estabelecimentos. Na outra ponta, empresários ligados aos jóqueis clubes 
manifestaram interesse em operar com essas máquinas, cujos fabricantes pressionam 
por uma liberação mais ampla.  

A liberação irrestrita dessas máquinas também interessa aos bicheiros, que 
atualmente já operam com equipamentos eletrônicos, segundo pessoas que 
acompanham o tema no Congresso. Benedito de Lira, no entanto, estipulou que os 
videojogos sejam explorados apenas pelos cassinos. Os bingos vão explorar as 
máquinas de videobingo - que simulam sua atividade por meio eletrônico. O mesmo 
ocorre com os jóqueis clubes, que terão autorização para operar somente as 
máquinas que simulam corridas de cavalo. 

Na esfera pública, Estados e municípios brigam para ter a competência de 
credenciar e fiscalizar estabelecimentos e empresas para a exploração de bingos, 
cassinos e jogo do bicho, a ser legalizado.  
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A Caixa Econômica Federal e as loterias estaduais disputam o controle de 
modalidades de loterias. Esse detalhamento, porém, deverá ficar para a 
regulamentação da lei. 

Também há discordâncias com relação à fatia dos impostos que caberia a cada 
um dos entes da Federação. O projeto de Lira fixou que a União ficará com 40% do 
valor dos tributos, e o restante será dividido igualmente entre Estados e municípios.  O 
texto atribui ao governo federal a competência exclusiva de regulamentar e credenciar 
o jogo no país. A exceção são os bingos, cujo credenciamento fica a cargo dos 
Estados, assim como a fiscalização dos estabelecimentos credenciados em seus 
territórios.  

O governo federal também será o responsável por credenciar interessados em 
explorar o jogo do bicho, embora a exploração dessa modalidade seja circunscrita ao 
nível municipal. Foi uma maneira que o relator encontrou para evitar a influência dos 
bicheiros sobre o processo de concessões e de fiscalização do jogo. No caso dos 
cassinos, Lira optou por legalizá-los nos moldes dos resorts integrados.  

O PLS 186 foi congelado no fim de 2016, quando estava prestes a ser votado 
no plenário pelos senadores. No dia marcado para a votação, 14 de dezembro, o 
senador Magno Malta (PR-ES), que é pastor evangélico, apresentou requerimento 
para que o texto voltasse à CCJ, sob o argumento formal de avaliar sua 
constitucionalidade. Ele teve apoio de 44 colegas, enquanto 19 votaram contra. 

A matéria hibernou durante meses na comissão, ao longo de quase todo o ano 
passado. Até que, em 7 de novembro, o presidente do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), ressuscitou a proposta após uma reunião com governadores em Brasília. 
Ele vinculou seu apoio à liberação dos jogos à aplicação dos impostos arrecadados na 
área de segurança pública - apesar de a Constituição determinar que o dinheiro seja 
usado na seguridade social. 

A partir da declaração de Eunício, lobistas de diversos setores voltaram a 
percorrer os corredores do Congresso. Vieram a Brasília representantes de bingos 
nacionais, cassinos de Las Vegas, Hong Kong e Buenos Aires, resorts de Cingapura, 
entidades europeias de jogos eletrônicos. Lobbies de setores que se beneficiariam 
indiretamente da liberação dos jogos, como fabricantes de bebidas destiladas, também 
passaram a acompanhar o tema com mais atenção. 

Para um empresário brasileiro interessado no setor, "o projeto da Câmara 
atende mais ao pequeno empresário, ex-dono de bingo, ao jogo do bicho. O do 
Senado trará mais capital estrangeiro, mais investimento". Para ele, o maior 
complicador para o projeto no momento "é a falta de disposição do governo de criar 
descontentes".  

Os jogos de azar foram proibidos no Brasil em 1946, por um decreto-lei do 
então presidente Eurico Gaspar Dutra. Religiosa, a primeira-dama Carmela Leite 
Dutra, a dona Santinha, teria pressionado o marido a tomar a medida. É justamente na 
bancada religiosa no Congresso que está o maior foco de resistência à volta da 
jogatina. Mas não o único. Deputados como Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) veem na 
liberação uma ameaça à saúde pública. "Tive um caso na família de uma pessoa que 
perdeu tudo no jogo", afirma o parlamentar. "O que difere a loteria dos jogos de azar é 
a compulsão por jogar." 

 
http://www.valor.com.br/empresas/5308385/votacao-sobre-jogos-de-azar-
avanca-em-comissao-do-senado 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Turismo 

Fiscalização do MTur percorrerá todo o Brasil até abril 

 
05 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Até abril, todas as capitais brasileiras serão visitadas pelos fiscais do Ministério 
do Turismo. A ação tem como objetivo sensibilizar os prestadores de serviço sobre a 
importância da formalização do setor e, consequentemente, garantir a ampliação do 
número de pessoas físicas e jurídicas no cadastro de prestadores de serviços 
turísticos: o Cadastur. A “Operação Verão Legal” já esteve em Brasília, Rio de Janeiro 
e Boa Vista e começa nesta segunda-feira (05) as vistorias nas 23 capitas restantes. 

O trabalho de fiscalização, iniciado em setembro de 2017, já tem surtido efeitos 
nos números do Cadastur. Em dezembro de 2017 foram identificados 64.591 
cadastros, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. É 
importante alertar que quem for flagrado com cadastro fora de validade será 
considerado ilegal e pode ser autuado pelos órgãos de controle. Caso não regularize 
sua situação, ainda pode ser penalizado com uma multa que pode chegar a R$ 854 
mil. 

“Com essa força-tarefa do Ministério do Turismo iremos beneficiar não só o 
setor turístico, que sairá da ilegalidade, mas também o turista que ganha qualidade e 
segurança ao contratar um prestador de serviço regularizado e que atua em 
conformidade com o que diz a legislação brasileira. Por isso, tenho convicção de que 
este é um projeto que será apoiado por todo o setor e seus parceiros”, acredita o 
ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Com a medida, a expectativa do Ministério do Turismo é garantir o cadastro 
dos 4.123 meios de hospedagem das capitais registrados pelo censo da hotelaria 
encomendado pelo MTur no ano passado. Atualmente, 1.374 estão no sistema, ou 
seja, 33% do total. 

Além da formalização de meios de hospedagem, o cadastro também é 
obrigatório para outras seis categorias: agência de turismo; parque temático; 
acampamento turístico; organizadora de eventos; guia de turismo e; transportadora 
turística. 

Cronograma 
De acordo com o calendário estabelecido pelo Ministério do Turismo, as 

equipes começam a desembarcar nas capitas essa semana. As primeiras cidades a 
receberem os fiscais da Pasta são: Maceió e João Pessoa. 

A última ação da equipe ocorreu no final de janeiro em Roraima. Dos 81 locais 
visitados, mais da metade (46) não estava cadastrado. As ações ocorreram nas 
cidades de Boa Vista e de Serra do Tepequém e tiveram como alvo acampamentos 
turísticos, agências de turismo e meios de hospedagem. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10696-
fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-do-mtur-percorrer%C3%A1-todo-o-brasil-
at%C3%A9-abril.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10696-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-do-mtur-percorrer%C3%A1-todo-o-brasil-at%C3%A9-abril.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10696-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-do-mtur-percorrer%C3%A1-todo-o-brasil-at%C3%A9-abril.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10696-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-do-mtur-percorrer%C3%A1-todo-o-brasil-at%C3%A9-abril.html
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6. Emprego 

Google amplia função de busca de emprego no Brasil 

 
02 de Fevereiro de 2018 

Fonte: El País 
 

Ferramenta mescla a geolocalização com as ofertas de trabalho 
 

A função do Google para procurar emprego chega a vários países da 
América Latina. A empresa pôs em marcha há seis meses nos Estados Unidos 
o serviço que permite ao usuário ter acesso a ofertas de emprego conforme 
sua localização e seus interesses. Embora em princípio não estivesse previsto 
que o serviço saísse dos Estados Unidos, o Google está trabalhando com 
diversas organizações na região para ampliar a difusão das ofertas de 
emprego. 

A partir de agora, está disponível no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e 
México essa função com a qual o Google busca “conectar pessoas com 
oportunidades de trabalho”, explica Nick Zakrasek, gerente de produto da 
empresa, em um comunicado. Assim, quando os usuários em algum desses 
países escreverem na busca do Google “trabalhos perto de mim”, a página 
mostrará ofertas detalhadas de emprego perto de sua localização. 

A função, que estará disponível para computadores, smartphones e 
outros dispositivos móveis nesses países, permite criar alertas conforme os 
interesses, regressar ao ponto em que a busca foi interrompida e delimitar a 
área em que se quer trabalhar. 

De acordo com a empresa, desde que esse serviço foi apresentado nos 
Estados Unidos em julho foi constatado um aumento de 60% no número de 
empregadores que mostram ofertas de trabalho na busca. 

Se a distância é uma prioridade, o usuário tem de indicar sua localização 
e selecionar uma faixa que vai de 3 a 300 quilômetros. Se o deslocamento não 
for um problema, pode marcar “qualquer lugar”. Também poderá filtrar as 
opções por horário ou salário. Se o usuário tiver vinculado ao buscador o 
aplicativo de mapas do Google, poderá saber quanto tempo levaria para chegar 
ao novo trabalho. 

Quanto ao empregador, as publicações podem incluir o logotipo da 
empresa que oferece a vaga e detalhes do trabalho, bem como opiniões e 
qualificações de sites de confiança. 

O Google informou que está trabalhando com várias organizações, como 
LinkedIn, Love Mondays e Clarín (Argentina), Trabajos (Chile), El Empleo 
(Colômbia) e Talenteca (México), entre outras, para aumentar o fluxo de 
informações de empregos. 
 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/01/economia/1517479548_592179.html 

 
Voltar ao índice   
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7. Mercado Imobiliário 

Preço de venda de imóveis ficou praticamente estável em janeiro 

 
06 de Fevereiro de 2018 

Fonte: O Globo 
 

Nos últimos 12 meses, no entanto, o Índice FipeZap acumula queda de 0,54%. 
 
O preço de venda de imóveis residenciais em 20 cidades brasileiras 

ficou praticamente estável em janeiro na comparação com dezembro, segundo 
apurou o índice FipeZap, situando-se em -0,01%. Individualmente, nove dos 
municípios pesquisados apresentaram queda. Contagem (-0,36%), Rio de 
Janeiro (-0,35%) e Belo Horizonte (-0,32%) foram os destaques. 

Entre os municípios que registraram aumento de preços, São Caetano 
do Sul encabeçou a lista (0,65%), seguido por Recife (0,54%) e Florianópolis 
(0,40%). 

Levando-se em conta os últimos 12 meses, o Índice FipeZap registrou 
um recuo médio de 0,54% no preço de venda dos imóveis residenciais em 
janeiro. O preço médio nas 20 cidades pesquisadas apresentou, então, queda 
real de 3,41%. 

Nesse intervalo, o Rio de janeiro apresentou a maior queda (-4,72%), 
seguido por Niterói (-3,14%) e Fortaleza (-2,87). Apesar do recuo, o Rio de 
Janeiro se manteve com o metro quadrado mais caro do país (R$ 9.719), 
seguido por São Paulo (R$ 8.868) e Distrito Federal (R$ 7.842). O menor reço 
médio por metro quadrado ficou com Contagem (R$ 3.509), Goiania (R$ 4.112) 
e Vila Velha (4.650). 
 
https://oglobo.globo.com/economia/preco-de-venda-de-imoveis-ficou-
praticamente-estavel-em-janeiro-22368128 
 

Voltar ao índice 
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8. Logística  

Correios reajustam preço do serviço de despacho postal a partir de hoje 

 
05 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Agência Brasil 
 

A partir de hoje (5), o despacho postal será reajustado de R$ 12 para R$ 
15. De acordo com os Correios, o valor do serviço não sofreu nenhuma 
alteração desde a sua implantação, em outubro de 2014. “Na área de 
encomendas, os Correios concorrem com empresas privadas e o cálculo do 
reajuste é baseado na variação dos custos, nas tendências do mercado e na 
evolução do cenário comercial de livre concorrência”, informou a empresa. 

O despacho postal é o valor pago pelos importadores em razão da 
prestação dos serviços de suporte postal e apoio administrativo às atividades 
de tratamento aduaneiro (entrada e saída de mercadorias, em aeroportos e 
fronteiras). O valor tem o objetivo de cobrir os custos com o processo de 
recebimento dos objetos, a inspeção de raio X, armazenagem, o recolhimento 
dos impostos, a comunicação com destinatário e remetente, além da devolução 
da encomenda quando o destinatário não faz o pagamento dos tributos. 

Desde 22 de janeiro de 2018, todas as encomendas internacionais cuja 
declaração de importação for registrada na plataforma eletrônica Minhas 
Importações estarão sujeitas à cobrança do serviço de despacho postal, 
independentemente de serem tributadas pela Receita Federal. 

Minhas Importações 
De acordo com os Correios, em dezembro de 2017, foi concluída a 

implantação do novo modelo de importação, criado em parceria com a Receita 
Federal. Agora, os três centros internacionais da empresa, no Paraná, Rio de 
Janeiro e em São Paulo, utilizam a nova plataforma eletrônica de desembaraço 
aduaneiro. 

Com isso, os órgãos de controle fazem as fiscalizações de forma 
automática, e o consumidor pode interagir eletronicamente durante todo o 
trâmite, enviando documentos complementares, solicitando revisão de tributos 
e realizando o pagamento dos impostos e serviços pela internet, de forma 
simplificada. Assim, cumpridas as exigências fiscais e aduaneiras de forma 
eletrônica, os Correios podem entregar a mercadoria diretamente no endereço 
do destinatário. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/correios-reajustam-
preco-do-servico-de-despacho-postal-partir-de-hoje 
 

Voltar ao índice  
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9. Curtas 

Problema para pagar fatura do cartão atinge 30% dos clientes 

 
06 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O cartão de crédito pode ser um aliado dos consumidores que não 
podem pagar por um bem à vista, mas dependendo do seu uso, também pode 
provocar desequilíbrios financeiros. Dados do Indicador de Uso do Crédito 
apurados pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e pela CNDL 
(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) revelam que em cada dez 
usuários de cartões de crédito, três (28%) não pagaram a fatura integral no 
último mês de dezembro, sendo que 15% entraram no crédito rotativo. 

Os ouvidos que pagaram a fatura cheia somam 68% da amostra e 3% 
não responderam. Os juros dos bancos quando o cliente não paga o valor 
integral da fatura do cartão de crédito são altos e chegam a 335% ao ano, em 
média, segundo dados oficiais do Banco Central. 

Segundo o levantamento, em dezembro, 46% dos brasileiros usaram 
alguma modalidade de crédito, sendo que o cartão de crédito foi o mais 
comum, com 37% de menções. Em seguida, aparece o crediário ou carnê, com 
17% de utilização, cheque especial (9%), empréstimos (9%) e financiamentos 
(8%). 54% não usaram. 
 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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 
  
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 
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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 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó – SC 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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