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1. Tributos 

Impostômetro: Brasileiro pagou R$ 1,5 trilhão em impostos este ano 

 
14 de Setembro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
O montante foi atingido mais de 20 dias antes na comparação com o ano passado e 
um dos motivos, segundo a ACSP, foi o peso da inflação no País 

 
O Impostômetro vai atingir a cifra de R$ 1,5 trilhão na noite desta quinta-feira 

(14), informou a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Segundo a entidade, o 
montante – que refere-se a impostos pagos pelos brasileiros – será atingido com 22 
dias de antecedência sobre o ano passado. 

Segundo a ACSP , esse valor foi registrado no dia 6 de outubro de 2016, e o 
Impostômetro “adiantado” esse ano significa que o brasileiro desembolou mais em 
tributos nos nove meses de 2017.  “A inflação pesou muito no período, aumentando o 
bolo arrecadatório; ela tem caído, mas ainda é alta. Também contribuíram a elevação 
de algumas alíquotas e a recuperação ― mesmo que lenta ― de alguns setores da 
economia”, diz Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). “Se considerarmos o enfraquecimento 
recente da economia, o peso da tributação é ainda mais forte para empresas e 
contribuintes”. 

A entidade informou que o montante informado é em valor nominal, sem 
descontar a inflação do período, e é baseado em dados oficiais do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT). 

Arrecadação 
Mesmo com o governo a informar ter tido queda na arrecadação, motivo que 

levou a revisão do deficit primário de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões este ano e 
em 2018, o valor apurado pela ACSP vem bem antes do que em anos anteriores, o 
que representa uma alta nos valores desembolsados pelos consumidores. 

“No ano passado, o Impostômetro registrou R$ 1,5 trilhão dia 6/10 e, em 2015, 
dia 2/10. Este ano atinge a marca dia 14/9. Isso revela uma crescente arrecadação 
tributária. Teoricamente, pelo volume arrecadado ano a ano, a sociedade deveria ter 
retorno com serviços públicos de qualidade, mas, infelizmente, não é isso o que 
acontece. Lamentavelmente, o que observamos são serviços ineficientes nas áreas de 
transporte, saúde, educação, segurança pública, isso quando existentes”, afirmou em 
nota o presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike. 

A ACSP alerta que os dados divulgados mensalmente pela Receita Federal 
abrangem apenas os tributos federais. E que a divulgação dá ênfase à arrecadação 
deflacionada (descontando a inflação). Por isso os números diferem do que é 
mostrado pelo Impostômetro. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-09-14/impostometro.html 
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Só com PIS/Cofins renúncia será de R$ 77 bilhões 

 
15 de Setembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

Com a promessa de enviar uma reforma simplificando a cobrança de 
PIS/Cofins ao Congresso Nacional, o governo pretende reduzir os regimes 
especiais de tributação das duas contribuições, que estão entre as principais 
distorções do arcabouço tributário brasileiro. Hoje, são 47 formas de tributação 
diferentes para o PIS e 55 para a Cofins. A renúncia dada a diversos setores 
deve chegar a R$ 77 bilhões no ano que vem, de acordo com projeções da 
Receita Federal. 

A chamada “simplificação tributária” em estudo pela equipe econômica 
prevê a unificação dos dois tributos. Também está em estudo estender para 
todos os contribuintes a possibilidade de geração de créditos tributários de 
PIS/Cofins na compra de insumos. Hoje, isso só é possível para uma parcela 
dos contribuintes, com regras consideradas confusas e que geram 
contestações na Justiça. A ideia do governo era enviar a proposta para 
apreciação do Congresso no segundo semestre, o que deve ser adiado pela 
intensificação da crise política. 

Uma das mudanças é a redução dos regimes de tributação especiais, 
segundo fontes que participaram das discussões na Receita Federal. O chefe 
do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros do órgão, Claudemir Malaquias, 
disse não acompanhar as conversas, mas admitiu que há um custo elevado 
para o contribuinte e para a administração tributária gerir todas essas exceções 
na cobrança dos tributos. “De alguma forma tem que reduzir”, afirmou. 

Com a alíquota maior, a principal renúncia é com os regimes de 
cobrança diferenciada da Cofins, que chegará a R$ 65,1 bilhões em 2018. No 
caso da contribuição para o PIS/Pasep, são mais R$ 12,8 bilhões. 

Os regimes especiais incluem isenções na venda de produtos como 
carvão para produção de energia elétrica, de produtos químicos e 
farmacêuticos, medicamentos e material esportivo. Também há benefícios para 
entidades sem fim lucrativo em áreas como educação e cultura. Cada regime 
tem regras próprias, em alguns a alíquota é zerada, em outros é reduzida e há 
também geração de crédito presumido. 

Reforma 
Relator de uma proposta mais abrangente de reforma tributária já em 

tramitação no Congresso, o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) garante 
que seu projeto de eliminação de dez tributos – entre eles o PIS, a Cofins – 
para a criação do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) 
acabará com as distorções do atual sistema que levam a um volume tão 
grande de renúncias fiscais. “A própria reforma já garante alíquota zero apenas 
para alimentos, remédios e máquinas e equipamentos”, disse o parlamentar. 

Segundo ele, porém, a proposta apresentada na Comissão Especial da 
Reforma na Câmara ainda não conta com uma solução para a Zona Franca de 
Manaus. “Esse é o único tema que ainda está sendo discutido. Todo o resto da 
reforma já conta com o apoio do empresariado”. 
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Para o especialista em finanças públicas da Tendências Consultoria, 
Fabio Klein, o atual mosaico de regimes especiais de tributação para os mais 
variados setores não é eficiente e nem transparente, além gerar altos custos 
administrativos e judiciais. 

“Existem setores da economia que têm maior capacidade de mobilização 
e pressão sobre o Congresso para manutenção dos benefícios tributários. Todo 
regime especial tem um lado positivo e um negativo. É preciso ver que custo a 
sociedade está disposta a pagar por eles.” As informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/so-com-piscofins-renuncia-sera-de-r-77-
bilhoes-2/ 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio Eletrônico 

Consumidores iniciam jornada de compras de final de ano em outubro, 
diz pesquisa 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Quando o assunto são as compras de final de ano, a antecipação tem 
sido a palavra de ordem para os consumidores brasileiros que fazem suas 
aquisições pela Internet. De acordo com o estudo Criteo Shopper Story 2017, 
da Criteo (NASDAQ: CRTO), solução de marketing para e-commerce, as 
pessoas começam a pesquisar os presentes mais caros (como televisores e 
videogames) em outubro e as conversões iniciam em novembro. 

A Black Friday tem papel importante nessa antecipação. Importada dos 
Estados Unidos, a data vem ganhando cada vez mais representatividade no 
Brasil. De 2012 para 2016, as vendas aumentaram quase cinco vezes, 
atingindo um crescimento de 465%. 

“Tudo o que sempre foi verdade absoluta sobre sazonalidade do varejo 
está começando a mudar, pois agora os consumidores compram quando bem 
entendem. As marcas e as lojas precisam estar lá com seus produtos durante 
toda a sinuosa jornada de compra, que para muitas pessoas começa em 
outubro”, comenta Alessander Firmino, diretor da Criteo para América Latina e 
Brasil. 

Dados da empresa ainda revelam que o uso de dispositivos móveis é 
cada vez maior nas transações pela Internet. No quarto trimestre do ano 
passado, 24% de todas as compras online do País foram concluídas no 
ambiente mobile. E os consumidores esperam ter a mesma experiência que 
têm no computador em seus tablets e smartphones. 

“Os varejistas precisam traçar estratégias que foquem no consumidor e 
não apenas no canal ou dispositivo. Em média, a jornada de compra é 1,5 vez 
mais longa do que o visto em análises que consideram apenas um device”, 
explica Firmino. 

A jornada até a compra 
O estudo Criteo Shopper Story 2017 analisou o comportamento de mil 

consumidores omnichannel do Brasil para entender melhor suas influências e 
motivações. A pesquisa abrange as palavras mais buscadas na Internet e 
também milhões de carrinhos de compra dentro de uma rede que conta com 
mais de 15 mil anunciantes, incluindo os principais varejistas do Brasil, além de 
marcas de segmentos variados, como eletrônicos, moda, artigos esportivos e 
eletrodomésticos. Mais descobertas seguem abaixo: 

As pessoas usam a internet para pesquisar produtos que compram na 
loja física (webrooming). Por outro lado, muitos clientes na loja física fecham a 
compra online (showrooming). De acordo com a pesquisa, 80% dos 
consumidores omnichannel agem das duas formas. 

O e-commerce brasileiro vem ficando mais competitivo graças à 
expertise cada vez maior dos grandes anunciantes e ao aumento da 
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concorrência online. Agora com mais escolhas, os consumidores fazem 
compras em vários sites, comparando disponibilidade, opções de frete e 
informações do produto, além dos preços. O cross-shopping é especialmente 
comum na categoria “Eletroeletrônicos”, na qual 47% dizem visitar 
regularmente vários sites para fazer comparações. 

A pesquisa revela ainda que antes da conversão, as pessoas costumam 
manter o carrinho de compras online cheio. Essa prática é mais forte na 
categoria “Roupas”. Neste caso, um terço dos consumidores inclui itens no 
carrinho, mas não conclui o pedido na hora. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/criteo-revela-que-consumidores-
iniciam-jornada-de-compras-de-final-de-ano-em-outubro/ 
 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Emprego 

Ipea: segundo trimestre mostra recuperação do mercado de trabalho no 
País 

 
14 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Estudo mostra que queda do desemprego entre abril e junho foi geral em todas 
as regiões, com destaque para as áreas não metropolitanas 

 
O segundo trimestre do ano marcou o começo de um processo de 

recuperação mais nítido no mercado de trabalho brasileiro. Segundo análise da 
Carta de Conjuntura, divulgada pelo Ipea nesta quinta-feira (14), a 
desaceleração da desocupação e a expansão dos rendimentos reais permitiu 
que 31,7% dos trabalhadores que estavam desocupados obtivessem emprego 
no período. 

Entre abril e junho, o percentual de pessoas ocupadas que perderam o 
posto de trabalho e passaram a desempregados recuou de 3,6% ,no segundo 
trimestre do ano passado, para 3,4%. A carta ainda revela que a queda para 
12,8% na taxa de desemprego, registrada no trimestre encerrado em julho, 
ocorreu graças ao aumento da população ocupada, que teve a primeira 
variação interanual positiva desde agosto de 2015. 

Ainda em relação às demissões, elas reduziram no setor formal. No 
segundo trimestre do ano, de todos os trabalhadores que transitaram da 
ocupação para a desocupação, 32% estavam no mercado formal, 10 pontos 
percentuais menor que há dois anos. 

Já o setor informal recebeu o maior número de desempregados. Dos 
trabalhadores que estavam sem trabalho e conseguiram uma ocupação, 43% 
foram incorporados pelo mercado informal, 28% obtiveram uma vaga formal, 
28% se tornaram conta própria e 1% viraram empregadores. A alta interanual 
de 3,6% dos salários pagos pelo setor privado com carteira representa um 
desempenho melhor que o do salário dos informais (queda de 2,9%) e dos 
trabalhadores por conta própria (queda de 1,2%). 

Estados 
A queda do desemprego no último trimestre foi geral em todas as 

regiões, com destaque para as áreas não metropolitanas. Dentre as 27 
Unidades da Federação, seis apresentaram alta de desemprego, com destaque 
negativo para Pernambuco e Rio de Janeiro, cujas taxas aceleraram de 17,1% 
e 14,5% para 18,9% e 15,7, respectivamente, nesse período de comparação. 

Em julho, houve aumento do número de empregados em quase todos os 
setores, com destaque para a indústria, o comércio e os serviços, que geraram, 
respectivamente, 12,3 mil, 10,2 mil e 7,7 mil novos postos com carteira 
assinada. Houve expansão da população ocupada em diversos segmentos, 
com destaque para alojamento e alimentação (15,2%), outros serviços (7,3%), 
transportes e correios (3,1%) e indústria (2,3%). 
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As maiores altas dos rendimentos em termos setoriais ocorreram na 
agricultura e nos setores de serviços, em especial os relacionados a 
“transportes, comunicação e correios” e “intermediação financeira”. 

Para os próximos meses, a tendência é que a taxa de desemprego 
continue diminuindo, segundo o Ipea. Os rendimentos também devem 
aumentar, contribuindo para a retomada do consumo das famílias. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/ipea-segundo-trimestre-
mostra-recuperacao-do-mercado-de-trabalho-no-pais 
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25% dos jovens entre 18 e 32 anos estão desempregados, diz pesquisa 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 
57% estão sem emprego há mais de 1 ano; para 48% emprego ideal é em empresas 
de tecnologia. 
 

Os jovens da geração millenial também foram afetados pelo desemprego no 
Brasil. Segundo a pesquisa “Millennials e a Geração Nem Nem”, realizada pelo Centro 
de Inteligência Padrão (CIP), em parceria com a empresa de pesquisa digital 
MindMiners, 25% dos jovens entre 18 e 32 anos não têm emprego. 

De acordo com o IBGE, o desemprego ficou em 12,8% em julho, atingindo 13,3 
milhões de pessoas. 

Entre os 25% que estão desempregados, 57% estão sem emprego há mais de 
1 ano, 16% entre 6 meses e 1 ano, 21% entre 1 e 6 meses, e 6% menos de 1 mês. 

Ainda entre os 25% desempregados, 47% não estudam atualmente, e desses, 
34% nem estudam nem trabalham. 

"É a geração mais preparada, mais informada, mais educada da história e a 
mais desempregada. Eles querem participar, se engajar, querem ser envolvidos, 
querem ganhar o mundo", afirma Roberto Meir, especialista em relações de consumo, 
varejo, cidadania e CEO do Grupo Padrão (organização responsável pelo Centro de 
Inteligência Padrão). 

Entre os jovens empregados, a maioria trabalha no regime CLT (29%). Por 
outro lado, 6% é empregado PJ, 14% é empreendedor e 14% nunca trabalhou. 

Sobre o trabalho, 54% dos entrevistados se consideram satisfeitos e muito 
satisfeitos com o trabalho atualmente. E 60% são contra a reforma trabalhista. 

Segundo Meir, o mercado brasileiro precisa olhar mais para os profissionais 
jovens para não perdermos talentos para outros países. "Se não tiver essa mão de 
obra mais para usar em favor do país, vamos começar a perder talentos, a exportar 
uma geração brilhante", ressalta. 

A pesquisa ouviu 1 mil brasileiros, entre 18 e 32 anos, em julho deste ano. 
Emprego ideal 
Quando questionados sobre o emprego ideal, os jovens esperam encontrar nas 

empresas: equidade de salário e direitos entre homens e mulheres, liderança de 
pessoas jovens e inclusão social. 

Para eles, o emprego ideal é em empresas de tecnologia (48%) ou no próprio 
negócio (49%). Entretanto, ainda é alto o número de pessoas que desejam construir 
carreira em grandes corporações (37%). Google (31%) aparece como empresa dos 
sonhos para se trabalhar, seguido de Apple e Microsoft (com 3%), Netflix e Facebook 
(1%). 

 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/25-dos-jovens-
entre-18-e-32-anos-estao-desempregados-diz-pesquisa.ghtml 

 
Voltar ao índice  
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4. Mercado Imobiliário 

Aluguel de imóveis residenciais cai 0,33% no País em agosto, diz Fipezap 

 
15 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O preço médio de locação dos imóveis residenciais no País teve queda 
nominal de 0,33% em agosto na comparação com julho. No acumulado do ano, 
os aluguéis tiveram baixa de 0,08%, enquanto nos últimos 12 meses, houve 
uma retração de 0,51%. 

Os dados fazem parte de pesquisa realizada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios do site Zap Imóveis. O 
levantamento abrange dados de 15 cidades e incorpora em seu cálculo apenas 
os novos contratos, sem considerar a correção dos aluguéis nos contratos 
vigentes. 

Em agosto, sete das 15 regiões cobertas pela pesquisa mostraram 
aumento no preço médio de locação na comparação mensal. Entre as 
principais altas estão Belo Horizonte (0,72%), Salvador (0,36%), Florianópolis 
(0,26%) e Distrito Federal (0,14%). Na contramão, oito cidades tiveram recuo 
nos preços de locação, como é o caso de Rio de Janeiro (-1,38%), São Paulo (-
0,28%), Niterói (-0,86%) e Santos (-0,55%). 

O valor médio de locação no País atingiu o patamar de R$ 28,46 por 
metro quadrado. São Paulo tem o aluguel mais elevado do País, em R$ 
35,76/m2, seguido por Rio, com R$ 33,92/m2, e Distrito Federal, com R$ 
29,70/m2. 

O preço de locação tem sido afetado pelo excesso de imóveis 
disponíveis para comercialização. Como muitos proprietários não têm 
conseguido efetivar uma venda, decidiram direcionar o imóvel para aluguel, 
repassando custos como condomínio e IPTU para os inquilinos. Além disso, 
muitos consumidores estão reticentes em fechar negócios devido ao 
desemprego elevado e ao cenário econômico adverso, diminuindo a liquidez do 
mercado imobiliário. 
 
http://www.dci.com.br/economia/aluguel-de-imoveis-residenciais-cai-0,33--no-
pais-em-agosto,-diz-fipezap-id651594.html 
 

Voltar ao índice 
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5. Curtas 

Anac assina acordo com a China para ampliar serviços aéreos 

 
 14 de Setembro  de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Medida vai beneficiar tanto empresas que já operam entre as duas destinações 
quanto companhias de outras nacionalidades 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a autoridade de aviação 
chinesa assinaram, nesta quarta-feira (13), um memorando de entendimento 
para ampliar o acordo de serviços aéreos entre os dois países. 

Com o acordo, não haverá mais restrições de rotas entre os países, o 
que vai permitir que as empresas aéreas que operam entre os dois destinos 
ampliem seus serviços. 

Para o diretor-presidente da Anac, José Ricardo Botelho, o acordo irá 
contribuir com o crescimento do tráfego aéreo entre os dois países. “Os 
números mostram que a aviação civil entre os dois países tem um grande 
potencial e pode crescer ainda muito mais a partir de agora”, afirmou. 

Além disso, o memorando ampliou as condições para que empresas 
aéreas de outras nacionalidades, mas que operam nos dois países, ampliem 
suas rotas entre esses dois destinos. 

 
Petrobras reduz gasolina na refinaria em 0,6% a partir de sábado; diesel 
sobe 0,5% 

15 de Setembro de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  

 
Movimento nos preços vem em meio a uma nova política da Petrobras para os 
combustíveis, que prevê reajustes até diários 
 

A Petrobras anunciou uma redução de 0,6 por cento no preço da 
gasolina em suas refinarias a partir do sábado, enquanto o diesel terá alta de 
0,5 por cento, segundo informações no site da companhia. 

O movimento nos preços vem em meio a uma nova política da Petrobras 
para os combustíveis, que prevê reajustes até diários, em uma tentativa da 
estatal de evitar perda de participação no mercado. 
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6. Feiras 

 

01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
 
12/09/2017 até 15/09/2017 – INTERMACH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Megacentro Expoville 
Cidade: Joinville – SC 
 
13/09/2017 até 15/09/2017 – SECOP 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Enotel Convention & SPA 
Cidade: Ipojuca – PE  
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – SALÃO INTERNACIONAL GOSPEL 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – AUTONOR 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – FECOIMP 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Imperatriz 
Cidade: Imperatriz - MA  
 
14/09/2017 até 17/09/2017 – FENICS 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições João Alencar Athayde 
Cidade: Montes Claros - MG 
 
 
18/09/2017 até 21/09/2017 – EXPOSIBRAM 2017 
Setor: Mineração 
Local: Centro de Feiras e Exposições George Norman Kutova – EXPOMINAS 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
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19/09/2017 até 19/09/2017 – SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – FEINACOOP 
Setor: Multisetores 
Local: Expoara Centro de Eventos 
Cidade: Arapongas – PR 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CHINA HOMELIFE BRAZIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS 
DE CALDAS 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – EXPO MADEIRA & CONSTRUÇÃO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba - PR 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – LIGNUM BRASIL 2017 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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