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1. Tributos 

Empregadores podem pagar guia do eSocial de fevereiro até quarta (7) 

 
 05 de Março de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
No documento, estão agrupadas todas as obrigações do empregador com o 
trabalhador, como contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias 
 

Empregadores têm até esta quarta-feira (7) para efetuar o pagamento do 
Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) referente a fevereiro. A guia para 
pagamento é retirada pelo portal do e-Social. No documento, estão agrupadas 
todas as obrigações do empregador com o trabalhador doméstico, como 
contribuições fiscais (Imposto de Renda), trabalhistas (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, seguro contra acidentes de trabalho, indenizações) e 
previdenciárias. 

Onde e como 
O pagamento pode ser feitos em caixas bancários, lotéricas, canais 

eletrônicos de atendimento e também por meio de internet banking. Se atrasar, 
haverá multa de 0,33% por dia de atraso, com limite de 20% do total. Já foram 
cadastrados no programa mais de 1,25 milhão de trabalhadores domésticos 
desde novembro de 2015, início do programa, e 1,18 milhão de empregadores. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/03/empregadores-podem-
pagar-guia-do-esocial-de-fevereiro-ate-quarta-7 
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Cartas que pedem atualização de dados bancários na Receita Federal são 
falsas 

 
05 de Março de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Cartas que pedem atualização de dados bancários na Receita Federal 

são falsas, alerta o próprio órgão. Em nota divulgada hoje (5), a Receita diz que 
contribuintes têm recebido cartas por via postal, na própria residência, 
intimando-os a regularizar os dados cadastrais. Nessa correspondência, há um 
endereço eletrônico para acesso aos dados e atualização das informações. 

"Apesar de conter a marca da Receita Federal, a carta é uma tentativa 
de golpe e não é enviada pelo órgão nem tem sua aprovação. A orientação ao 
contribuinte é que, caso receba esse tipo de correspondência, destrua e jamais 
acesse o endereço eletrônico indicado", diz a nota. 

A carta afirma que foram detectadas inconsistências no cadastro, 
referentes aos dados bancários declarados, e que isso levou o contribuinte a 
constar "na lista da malha fina da Receita Federal". A correspondência indica 
um endereço falso para que a correção seja feita. 

A Receita Federal orienta que consultas, alterações de informações ou 
download de programas sejam feitos apenas pelo endereço oficial do órgão: 
idg.receita.fazenda.gov.br. Caso entre em outro endereço eletrônico, o 
contribuinte estará sujeito a vírus e malwares, que podem roubar seus dados 
pessoais, bancários e fiscais.  

Caso o contribuinte não consiga utilizar os serviços virtuais oficiais, ele 
deve procurar um Centro de Atendimento ao Contribuinte, nas unidades da 
Receita Federal. Nenhum outro site ou endereço na internet está habilitado a 
fazer procedimentos em nome da Receita. 

O órgão esclarece ainda que solicita os dados bancários apenas em 
duas situações: para fins de débito automático ou depósito de restituição do 
Imposto de Renda. Em ambos os casos, a informação é fornecida na 
Declaração do Imposto de Renda e pode ser alterada por meio do Extrato da 
Dirpf no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/cartas-que-pedem-
atualizacao-de-dados-bancarios-na-receita-federal-sao 
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2. Serviços - Telecomunicações 

Número de assinantes de TV paga recua 3,9% nos últimos 12 meses 

 
05 de Março de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Números divulgados hoje (5) pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) mostram que a quantidade de consumidores do serviço de TV por assinatura 
no Brasil recuou 3,9% nos últimos 12 meses. Nesse período, as empresas perderam 
729.017 assinantes, fechando janeiro de 2018 com 17.972.539 de contratos 
registrados. 

Nos últimos 12 meses, a Claro aparece na frente entre as empresas com maior 
queda no número de assinantes: 8,41%, fechando janeiro com menos 829.397 
contratos . Em segundo lugar aparece a Vivo com queda de 112.257 contratos e 
redução de 6,64%. Na terceira posição está a prestadora Nossa TV, que apresentou 
redução 2,34%, com menos 2.996 contratos. 

Durante esse período, em números absolutos, o estado de São Paulo foi o que 
mais perdeu assinantes. Foram menos 400.675 contratos, recuo de 5,58%. Em 
seguida vem o Rio de Janeiro, com uma redução de 3,65% e menos 92.898 
assinantes do serviço. A Bahia vem em terceiro, com menos 32.157 contratos, queda 
de 5,32%. 

Em termos percentuais, a Paraíba foi o estado que mais perdeu assinantes nos 
últimos 12 meses, com uma queda de 9,62% e menos 13.652 contratos. Depois vem o 
Amapá, com redução de 9,4% e menos 2.181 contratos, logo em seguida vem 
Sergipe, onde a redução de 8.638 assinantes representou uma queda 9,12% nos 
contratos. 

Comparativo mensal 
Ainda de acordo com a agência, o serviço de TV por assinatura permaneceu 

praticamente estável na comparação entre dezembro do ano passado e janeiro de 
2018, apresentando uma redução de 0,16%, com menos 29.647 assinantes.  

Na comparação entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, os dados mostram 
que a Claro também é a empresa com a maior redução na quantidade de assinantes, 
em números absolutos, com uma queda de 38.348 contratos, redução de 0,42%. Em 
seguida aparece a Oi, com queda de 0,65% e redução de 9.862 contratos. Em terceiro 
ficou a Vivo, que teve redução de 3.084 contratos, queda de 0,19%. 

Em termos absolutos, considerando o mesmo período, Santa Catarina aparece 
na frente, com 7.727 contratos cancelados, recuo de 1,12%. Em seguida vem o Rio de 
Janeiro com uma queda de 0,27% e menos 6.701 assinantes. Minas Gerais fecha a 
terceira posição com redução de 0,4% e menos 6.337 contratos. 

Em termos percentuais, as maiores reduções foram registradas em 
Pernambuco, onde a queda foi de 1,41%, com menos 3.826 contratos; Santa Catarina, 
com redução de 1,12% na base de assinantes e menos 7.727 contratos, e o Ceará, 
onde a retração foi de 1,08%, registrando 4.253 contratos a menos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/numero-de-
assinantes-de-tv-paga-recua-39-nos-ultimos-12-meses 
 

Voltar ao índice 

 



 
Informativo SCS  

 

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

  6 
“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.” 

 

3. Serviços – Turismo 

 Recorde: Brasil registra melhor janeiro da história 

 
05 de Março de 2018 

Fonte: Ministério do Turismo  
 

Receita deixada pelos visitantes estrangeiros no país só perde para junho e 
julho de 2014, período em que foi realizada a Copa do Mundo 
 

Os turistas estrangeiros injetaram US$ 779 milhões na economia 
brasileira em janeiro. Esse é o maior valor para o primeiro mês do ano em toda 
a série histórica iniciada, em 1990. Comparado com os demais meses, a 
receita com o turismo internacional só não foi maior que junho e julho de 2014, 
meses da Copa do Mundo, quando o montante foi de US$ 793 milhões e US$ 
785 milhões respectivamente. Exatamente em janeiro foi o mês que passou a 
valer o visto eletrônico para Japão, Canadá e Estados Unidos. 

“É só o começo! Tenho certeza de que a abertura internacional do Brasil 
com o visto eletrônico vai movimentar a economia nacional, gerar emprego e 
renda para o país”, comentou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. De acordo 
com a Organização Mundial do Turismo, medidas de facilitação da entrada do 
turista estrangeiro gera um incremento de fluxo até 25% entre os países 
beneficiados. Pela projeção do MTur, o visto eletrônico pode injetar até R$ 1,4 
bilhão na economia brasileira em dois anos. 

Na comparação entre janeiro de 2018 e o mesmo mês de 2017, o salto 
na receita com o turismo internacional foi de 17,86%. No primeiro mês do 
último ano, os estrangeiros injetaram US$ 661 milhões contra os US$ 779 
deste ano. O presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, defende o reforço na 
promoção e a modernização da autarquia como forma de ampliar ainda mais o 
faturamento do país com os visitantes internacionais e reduzir o déficit na 
balança comercial do turismo. 

Apesar do aumento da receita, como o gasto dos turistas brasileiros no 
exterior aumentou 26,79%, o déficit na receita cambial do turismo cresceu de 
US$ 918 milhões para US$ 1,22 bilhão. Em janeiro de 2018, os brasileiros 
gastaram US$ 2 bilhões. No mesmo mês do último ano, o montante foi US$ 
1,579 bilhão. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10840-recorde-
brasil-registra-melhor-janeiro-da-hist%C3%B3ria.html 
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Sustentabilidade em evidência 

 
 05 de Março de 2018 

Fonte: Ministério do Turismo  
 
Mostra virtual da Enap inclui projetos do MTur que favorecem o cumprimento de metas 
da Agenda 2030 da ONU 
 

Ações do Ministério do Turismo figuram entre iniciativas do governo federal que 
compõem a exposição virtual Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)  e 
Políticas Públicas no Brasil, idealizada pela Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap). Na mostra, que busca dar visibilidade a projetos destinados ao cumprimento 
da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), é possível acessar 
publicações a exemplo do Mapa do Turismo Sustentável e o Guia Turismo e 
Sustentabilidade. 

O mapa reúne vencedores do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, um 
reconhecimento da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo, em parceria com 
o MTur, a práticas responsáveis no setor, que contemplem aspectos ambientais, 
econômicos e sociais. Já o guia tem a finalidade de disseminar conhecimento baseado 
nestas premissas, de forma a proporcionar retorno positivo a empresários da área, 
comunidades locais impactadas pela atividade turística e a natureza. O ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, destaca a contribuição do segmento à superação de desafios 
globais e comemora a chance de multiplicar informações a respeito de projetos da 
Pasta. “Toda ação que a gente desenvolve, de alguma forma, impacta no alcance dos 
ODS, pela capacidade do turismo de gerar emprego, preservar culturas e estimular a 
preservação do meio ambiente. Então, é importante reforçar que também estamos 
buscando o avanço da Agenda 2030, que é uma preocupação mundial”, sustenta. 

A exposição da Enap, passível de atualizações, visa a difundir ferramentas, 
recursos e soluções voltados ao desenvolvimento sustentável, além de conscientizar 
quanto ao papel de cada ramo na implementação da Agenda 2030. Os interessados 
em enviar conteúdo à mostra devem entrar em contato com a equipe da Coordenação-
Geral de Gestão do Conhecimento do órgão, pelo e-mail cgcgon@enap.gov.br ou o 
telefone (61) 2020-3031. ODS - Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram 
definidos no ano de 2015, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável. A agenda engloba 17 objetivos e 169 metas, em áreas 
como erradicação da pobreza, redução das desigualdades, segurança alimentar, 
saneamento, proteção dos oceanos e ecossistemas terrestres, entre outros. Uma 
comissão nacional reúne atores governamentais, como o MTur, e da sociedade civil na 
busca pelo cumprimento das diretrizes. 

PRÊMIO BRAZTOA - Desde a sua criação, em 2012, o concurso já consagrou 
56 iniciativas. Os vencedores são escolhidos por um júri especializado, formado, além 
do MTur, por instituições como a Organização Mundial do Turismo (OMT) e o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). O Mapa do Turismo 
Sustentável, lançado durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e disponível em três 
idiomas, permite acessar informações e imagens de cada uma das iniciativas 
reconhecidas. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10843-
sustentabilidade-em-evid%C3%AAncia.html 
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4. Emprego 

Com medo de mudanças na Previdência, brasileiro se aposenta ainda 
mais cedo 

 
06 de Março de 2018 

Fonte: Estadão 
 
Entre as mulheres, a idade média na concessão da aposentadoria caiu de 
53,25 para 52,8, já entre homens, a mudança foi de 55,82 para 55,57 
 

Brasileiros que se aposentaram por tempo de contribuição em 2017 
eram mais jovens do que quem solicitou o benefício em 2016, segundo dados 
da Secretaria de Previdência obtidos pelo Estadão/Broadcast. Entre as 
mulheres, a idade média na concessão da aposentadoria caiu de 53,25 para 
52,8 anos. Entre os homens, essa idade passou de 55,82 para 55,57 anos.   

Os resultados interromperam uma tendência longa, embora gradual, de 
aumentos na idade média de concessão das aposentadorias. A última vez em 
que houve queda foi em 2008, entre homens, e em 2005, entre mulheres. Do 
total de 1,4 milhão de aposentadorias concedidas no ano passado, 470 mil 
foram por tempo de contribuição. 

A aposentadoria precoce onera as contas públicas porque a expectativa 
de vida dos brasileiros é maior do que no passado, ou seja, o beneficiário tende 
a ficar mais tempo recebendo os valores do INSS. Segundo o IBGE, uma 
mulher aos 53 anos tende a viver outros 30. Já a expectativa de sobrevida de 
um homem de 55 anos é de mais 24 anos. 

A idade média de aposentadoria no Brasil é menor do que entre os 
países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que é superior a 64 anos no caso de homens. Em 2017, o 
rombo no INSS atingiu o recorde de R$ 182,45 bilhões. 

Segundo o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, o problema não 
é apenas o recuo da idade mínima, mas o fato de que ela tem se mantido no 
mesmo patamar na última década. Isso indica que os trabalhadores não estão 
mais postergando o pedido de aposentadoria como esperava o governo com 
regras como o fator previdenciário (que reduz o valor do benefício quanto mais 
novo é o segurado) ou a fórmula 85/95 (que concede 100% do salário de 
contribuição a quem espera uma soma de idade e tempo de serviço). “Isso 
reforça a necessidade de se ter idade mínima de aposentadoria no Brasil”, diz 
Caetano. 

A reforma da Previdência foi engavetada pelo presidente Michel Temer 
por falta de apoio suficiente no Congresso e por causa da intervenção federal 
na segurança do Rio – medida que impede alterações na Constituição. A 
proposta previa idades mínimas iniciais de 53 anos para mulheres e 55 anos 
para homens, com aumento gradual ao longo de duas décadas até chegar a 62 
anos para mulheres e 65 para homens. Hoje, quem se aposenta por tempo de 
contribuição não precisa cumprir nenhuma idade mínima. 

A discussão da reforma ao longo de 2017 e o medo de mudanças 
podem ter levado muitas pessoas a uma corrida para solicitar a aposentadoria, 
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reduzindo a idade média da concessão do benefício, avalia o economista 
Pedro Nery, consultor legislativo do Senado e especialista em Previdência. 
“Quem já tinha preenchido os requisitos não seria afetado pela reforma e 
poderia esperar até conseguir uma aposentadoria mais vantajosa, mas o 
desconhecimento tende a provocar o movimento de antecipação”, afirma o 
técnico. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-medo-de-mudancas-na-
previdencia-brasileiro-se-aposenta-ainda-mais-cedo,70002215142 
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5. Mercado Imobiliário 

Lançamentos imobiliários sobem 18% em 2017, apontam entidades 

 
05 de Março de 2018 

Fonte: G1 
 
Já as vendas totais tiveram expansão de 6,1%, segundo dados de 20 
associadas da Abrainc. 
 

Os lançamentos imobiliários cresceram 18,2% no ano passado, para 
81.585 unidades, segundo levantamento da Associação Brasileira das 
Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e da Fundação Instituto de Pesquisas 
(Fipe), com base em dados de 20 associadas da entidade. 

Enquanto os projetos apresentados para os padrões médio e alto 
tiveram alta de 12,5%, para 16.821 unidades, os direcionados para o programa 
habitacional Minha Casa, Minha Vida aumentaram 23,2%, para 64.764 
unidades. 

As vendas totais tiveram expansão de 6,1%, para 103.690 unidades. A 
comercialização de unidades para os padrões médio e alto caiu 10,6%, para 
34.681 unidades. Já o volume vendido de imóveis enquadrados no Minha 
Casa, Minha Vida aumentou 28,1%, para 69.009 unidades. 

Considerando-se o total dos empreendimentos, a relação entre distratos 
e vendas foi de 31,6%. Nos padrões médio e alto, a relação ficou em 43,8%, 
enquanto no programa habitacional, a fatia foi de 17%. As entregas totais 
tiveram queda de 38,8%. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/lancamentos-imobiliarios-sobem-18-em-
2017-apontam-entidades.ghtml 
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6. Curtas 

Ruptura no varejo seguiu alta em janeiro 

 
06 de Março  de 2018 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços  
 

O índice de ruptura nos supermercados, que mede a falta de produtos 
nas gôndolas, chegou a 10,29%, em janeiro de 2018, segundo dados da 
Neogrid/Nielsen. 

Segundo a pesquisa, o leite longa vida foi o item com o maior ruptura 
nos supermercados (15,3%). Completam a lista cervejas (14,2%), sorvetes 
(12,8%), frango (12,1%) e refrigerantes (11,5%). Para o vice-presidente de 
Operações da Neogrid, Robson Munhoz, a indústria e varejo ainda tentam 
entender o consumidor. “Em 2017, com a crise, houve a substituição por 
produtos mais baratos , mas que não têm um histórico de vendas. Isso 
manteve o indicador ainda alto”, argumenta o executivo. 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
 
12/03/2018 até 15/03/2018 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
 
 



Informativo SCS 

 

 

08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO REVESTIR 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
19/03/2018 até 20/03/2018 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte ASAMODA, DALLAS, MASTER E 
NABHAN 
Cidade: Cianorte - PR 
 
20/03/2018 até 22/03/2018 – EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
20/03/2018 até 23/03/2018 – Show Safra BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde - AC 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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