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1. Tributos 

Justiça livra gestora de fundos de investimentos de pagar ISS 

 
13 de Novembro de 2017 

Fonte: Valor Econômico  
 

Uma empresa gestora de fundos de investimentos obteve na Justiça o direito 
de não recolher o Imposto sobre Serviços (ISS) ao município de Curitiba, onde está 
estabelecida. A liminar foi concedida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da capital em 
um momento em que os municípios brasileiros promovem mudanças em suas 
legislações para se adequarem à Lei Complementar (LC) n° 157, que estabelece 
novas regras para o recolhimento do imposto. 

Em Curitiba, dois projetos de lei que ajustam a legislação local foram enviados 
no início do mês ao Legislativo e ainda dependem de aprovação. O município de São 
Paulo teve recentemente a legislação revisada e aprovada, faltando apenas a 
assinatura do prefeito. Rio de Janeiro também alterou recentemente as normas locais. 

Uma das alterações mais polêmicas contidas na LC 157 - que modifica a Lei 
Complementar nº 116, de 2003 - atinge empresas de franquias, administradoras de 
cartão de crédito e débito, de planos de saúde e fundos de investimentos. A nova 
legislação transfere a tributação do local do estabelecimento da prestadora para o 
local onde o serviço é prestado. 

Controversa, a alteração da competência para cobrar o ISS para esses casos 
específicos chegou a ser vetada pelo presidente Michel Temer. O veto, contudo, foi 
derrubado pelo Congresso Nacional e a lei complementar, de dezembro de 2016, foi 
republicada em junho deste ano. 

De acordo com o advogado Matheus Bueno de Oliveira, do PVG Advogados, 
que patrocinou a ação, a decisão do juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto (processo n° 
0003547-25.2017.8.16.0004) abre um precedente importante para que outras 
prestadoras de serviços na mesma situação sigam o mesmo caminho. 

Na interpretação do advogado, ainda que São Paulo, onde se localiza a maior 
parte dos clientes da empresa beneficiada pela decisão, já tivesse atualizado a sua 
legislação, a cobrança do imposto passa a valer somente a partir de 2018. Porém, 
entende que Curitiba perdeu o direito com a republicação da lei, em junho deste ano. 

"Contribuintes que prestem os serviços que constam na lei complementar e que 
tenham clientes em outros municípios podem buscar autorização judicial para deixar 
de pagar o imposto", diz Oliveira. "O objetivo é evitar qualquer tributação até que o 
município da sede do cliente tenha adequado a legislação local à LC e possa cobrar." 

Na prática, a empresa está livre de recolher o ISS entre junho deste ano e 
dezembro, seja para São Paulo ou Curitiba, informa Oliveira. Quase 90% dos clientes 
da carteira da empresa estão localizados fora do município de Curitiba. "É uma 
economia expressiva, considerando que a alíquota do ISS pode chegar a 5%", afirma. 

A Procuradoria-Geral do Município de Curitiba já recorreu da decisão. De 
acordo com o procurador fiscal Paulo Fortes, é a primeira decisão sobre a matéria que 
se tem conhecimento até o momento. Pelo entendimento do órgão, o artigo 6º da Lei 
Complementar nº 157 é claro ao estabelecer que a legislação entra em vigor um ano 
após a publicação, ou seja, a partir de janeiro de 2018. 

"Curitiba, portanto, é o local devido até o fim deste ano. Já a empresa 
considera a data de publicação do trecho da lei que havia sido vetado", explica. 

Na opinião do advogado Maurício Barros, do Gaia Silva Gaede, em tese, a 
partir da data da publicação do trecho que havia sido vetado, em junho, os municípios 
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dos prestadores desses serviços específicos não poderiam mais cobrar o ISS nas 
operações cujos tomadores estejam em outras localidades. "A LC estabelece regras 
para dirimir conflitos de competência, mas o contribuinte sempre tem o receio de ser 
cobrado mais de uma vez", conclui. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=43409802 
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Prazo para adesão ao Refis termina nesta terça-feira 

 
13 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), conhecido 
como novo Refis, termina nesta terça-feira (14). Para aderir, é preciso acessar o 
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no site da Receita Federal na internet até as 
23h59min, horário de Brasília, lembrou a Receita Federal. 

Segundo a Receita, uma das modalidades prevê o pagamento em espécie de 
20% da dívida, sem reduções, sendo 12% até o dia 14 de novembro, 4% até o fim do 
mês de novembro e 4% em dezembro, e a liquidação do restante com a utilização de 
créditos de prejuízo fiscal (PF) e base de cálculo negativa da CSLL (BCN) ou de 
outros créditos próprios relativos a tributos federais. A outra opção é o pagamento da 
dívida em 120 prestações, com valores reduzidos nos três primeiros anos: para este 
ano o pagamento de 1,2% da dívida, sem reduções, até o dia 14 de novembro; 0,4% 
até o fim de novembro e 0,4% no mês de dezembro. 

A terceira opção é o pagamento em espécie de 20% da dívida, sem reduções, 
sendo 12% até o dia 14 de novembro, 4% até o fim do mês de novembro e 4% em 
dezembro, e o restante em uma das seguintes formas: quitação em janeiro de 2018, 
em parcela única, com reduções de 90% de juros e de 70% das multas; parcelamento 
em até 145 parcelas, com reduções de 80% dos juros e de 50% das multas; 
parcelamento em até 175 parcelas, com reduções de 50% dos juros e de 25% das 
multas, com parcelas correspondentes a 1% da receita bruta do mês anterior, não 
inferior a 1/175 da dívida consolidada. 

Há ainda a opção de pagamento em espécie de 24% da dívida em 24 
prestações e a liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal 
(PF) e base de cálculo negativa da CSLL (BCN) ou de outros créditos próprios 
relativos a tributos federais: para este ano deverá haver o pagamento de 1% da dívida, 
sem reduções, até o dia 14 de novembro, 1% até o fim de novembro e 1% no mês de 
dezembro. 

Os contribuintes com dívida total inferior a R$ 15 milhões, no caso de opção 
pela modalidade que exige pagamento em espécie para este ano e a liquidação do 
restante com aplicação de reduções sobre juros e multas, devem liquidar os valores 
devidos em 2017 nos seguintes percentuais sobre a dívida: 3% até 14 de novembro, 
1% até o fim de novembro e 1% no mês de dezembro. 

A Receita lembra que os contribuintes que tiverem débitos em discussão 
judicial deverão comprovar desistência das ações judiciais até o último dia útil do mês 
de novembro, já os contribuintes que tiverem débitos em discussão administrativa 
deverão desistir das impugnações ou recursos administrativos na forma do Anexo 
Único da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017, que deverá ser apresentado 
também até o último dia do mês de novembro. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/prazo-para-adesao-ao-refis-
termina-nesta-terca-feira 
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Apenas 11% das micro e pequenas empresas regularizaram situação na 
Receita 

 
13 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Apenas 11% das micro e pequenas empresas que caíram na malha fina 
da Receita Federal regularizaram a situação junto ao órgão, de acordo com 
balanço divulgado hoje (13). No total, a Receita Federal identificou a existência 
de informações inexatas nas declarações de 100 mil empresas e, 
consequentemente, a redução indevida dos valores a pagar. 

De acordo com a Receita, as empresas que não se regularizarem 
estarão impossibilitadas de transmitir a declaração relativa ao mês de outubro, 
que deverá ser apresentada até o dia 20 de novembro, além de estarem 
sujeitas a penalidades, como a imposição de multas que variam de 75 a 225% 
sobre os débitos omitidos nas declarações anteriores e até mesmo a exclusão 
do Simples Nacional. 

Para se regularizar, a empresa deve retificar as declarações anteriores, 
gerar e pagar o documento de arrecadação (DAS) complementar. O próprio 
PGDAS-D, que é um aplicativo disponível no portal do Simples Nacional, 
aponta as declarações a serem retificadas. 

Nos últimos anos, a Receita Federal vem trabalhando no combate a 
diversos tipos de fraudes detectadas nas informações prestadas pelas 
empresas por meio das declarações apresentadas ao órgão. 

Segundo a Receita, as quase 100 mil empresas, sem amparo legal, 
assinalaram no PGDAS-D campos como “imunidade”, “isenção/redução-cesta 
básica” ou ainda “lançamento de ofício”. Essa marcação acaba por reduzir 
indevidamente o valor dos tributos a serem pagos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/apenas-11-das-micro-
e-pequenas-empresas-regularizaram-situacao-na-receita 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio – Shopping Center 

Fluxo de visitantes em shopping centers do Brasil cresce quase 11% em 
outubro, diz Abrasce 

 
13 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Avanço em relação a setembro foi impulsionado pelo Dia da Criança; na 
comparação com outubro de 2016, houve alta de apenas 0,36% 
 

O fluxo de visitantes em shopping centers do Brasil cresceu 10,9 por 
cento em outubro sobre setembro, impulsionado pelo Dia das Crianças, 
informou nesta segunda-feira a associação que representa o setor, Abrasce. 

Na comparação com outubro do ano passado, contudo, houve alta de 
apenas 0,36 por cento, mostrou o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC), 
desenvolvido em parceria com a FX Retail Analytics. 

Regionalmente, os shoppings do Nordeste tiveram o melhor 
desempenho do mês na comparação anual, com crescimento de 3,75 por cento 
no fluxo de visitantes, enquanto o Sul foi a região com o pior desempenho, 
tendo queda de 7,11 por cento na mesma base. Já no Sudeste, o indicador 
subiu apenas 1 por cento. 

Na avaliação da Abrasce, os números de outubro corroboram a visão de 
que 2017 será um ano de retomada no setor. "A tendência é de que a Black 
Friday e as compras de fim de ano mantenham a alta que marcou o ano de 
2017", afirmou Walter Sabini Junior, sócio-fundador da FX Retail Analytics. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/fluxo-de-visitantes-em-shopping-centers-do-
brasil-cresce-quase-11--em-outubro,-diz-abrasce-id663665.html 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Em setembro, vendas no varejo crescem 0,5% 

 
14 de Novembro de 2017 

Fonte: IBGE 
 

Em setembro de 2017, o comércio varejista nacional mostrou acréscimo de 
0,5% frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências, compensando 
o recuo de 0,4% em agosto último, quando interrompeu quatro meses consecutivos de 
expansão, período em que as vendas acumularam ganho de 2,3%. A receita nominal 
cresceu 1,1%. Com isso, a média móvel trimestral para o volume de vendas no varejo 
ficou estável (0,1%) no trimestre encerrado em setembro de 2017. 

Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, o 
total do comércio varejista apontou crescimento de 6,4% em setembro de 2017, 
acelerando o ritmo em relação a agosto (3,6%). Assim, os índices do varejo foram 
positivos tanto para o fechamento do 3ºTri de 2017 (4,3%), como para o acumulado 
janeiro-setembro (1,3%), ambas as comparações contra iguais períodos do ano 
anterior. A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos doze meses, ao recuar 
0,6% em setembro de 2017, prosseguiu em trajetória de recuperação, iniciada em 
outubro de 2016 (-6,8%). Nessa comparação, a receita cresceu 4,5%. 

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, 
partes e peças e de Material de construção, as vendas registraram variação de 1,0% 
em relação a agosto de 2017, mantendo trajetória de crescimento pelo quarto mês 
consecutivo, período que acumulou ganho de 4,0% na série com ajuste sazonal. Na 
comparação com setembro de 2016, o varejo ampliado registrou avanço de 9,3%, 
quinta taxa positiva consecutiva nessa comparação. No que tange às taxas 
acumuladas, os resultados foram: 2,7% no acumulado do ano e de -0,1% nos últimos 
12 meses. 

Cinco das oito atividades pesquisadas apresentaram crescimento 
Frente a agosto de 2017, na série com ajuste sazonal, o volume de vendas no 

comércio varejista mostrou variação de 0,5%, com predomínio de resultados positivos 
que alcançam cinco das oito atividades pesquisadas. Dentre essas, o avanço de 1,0% 
nas vendas do setor de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, seguido por Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (4,3%) e de Outros artigos de uso pessoal e doméstico 
(2,9%) exerceram as principais influências no resultado global do varejo no mês de 
setembro de 2017. Ainda com variações positivas, figuram Tecidos, vestuário e 
calçados (0,2%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação 
(0,9%). Por outro lado, sinalizando queda nas vendas na comparação com agosto de 
2017, encontram-se Combustíveis e lubrificantes (-0,7%) e Livros, jornais, revistas e 
papelaria (-3,4%), ambos registrando o terceiro recuo seguido. Ainda nessa 
comparação, as vendas de Móveis e eletrodomésticos, com decréscimo de 0,7%, 
interromperam sequência de quatro taxas positivas, período que o segmento 
acumulou ganho de 6,1%. Considerando o comércio varejista ampliado, as vendas 
avançam 1,0% em relação a agosto, na série com ajuste sazonal, também 
influenciada pelo avanço de 0,5% em Material de construção, enquanto as vendas de 
Veículos, motos, partes e peças registraram recuo de 0,4%, após crescimento de 3,0% 
no mês anterior. 

Na comparação com setembro de 2016, o volume do varejo ao registrar 6,4% 
alcançou a taxa mais elevada desde abril de 2014 (6,7%). Cinco das oito atividades 
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registrando variações positivas nas vendas, com destaque, por ordem de contribuição, 
para Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (6,0%) e 
Móveis e eletrodomésticos (16,6%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico 
(10,8%), Tecidos, vestuário e calçados (11,7%), Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (8,3%). Pressionando negativamente, 
encontram-se, Combustíveis e lubrificantes (-4,1%), Livros, jornais, revistas e 
papelaria (-6,4%) e Equipamentos e material para escritório, informática e 
comunicação (-3,0%). 

O setor de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo, com avanço de 6,0% frente a setembro de 2016, exerceu o maior impacto 
positivo na formação da taxa global do varejo (Tabela 3) e registrou a taxa mais 
elevada desde abril de 2014. O desempenho desta atividade foi beneficiado por 
fatores, tais como, o crescimento da massa de rendimento real habitualmente recebida 
e a deflação do preço dos alimentos. Observou-se, também, impacto decorrente da 
captação de receitas de empresas que ampliaram pontos de venda nessa atividade. 
Com isso, taxa acumulada no ano (0,4%) assinalou o primeiro resultado positivo, fato 
não observado desde junho de 2015 (0,2%). O indicador acumulado em 12 meses 
mostrou queda de 0,7%. 

O segmento de Móveis e eletrodomésticos, com crescimento de 16,6% no 
volume de vendas em relação a setembro do ano passado, foi responsável pelo 
segundo maior impacto na formação da taxa total do comércio varejista de setembro 
de 2017. Em termos acumulados, os avanços foram de 8,8% de janeiro-setembro e de 
3,1% nos últimos 12 meses. O comportamento positivo deste setor vem sendo 
decorrente de fatores, tais como, a redução da taxa de juros no crédito às pessoas 
físicas, além do impacto positivo da melhora observada no mercado de trabalho. 

A atividade Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que engloba segmentos 
como lojas de departamentos, ótica, joalheria, artigos esportivos, brinquedos, etc., com 
aumento o de 10,8% no volume de vendas em relação a setembro de 2016, exerceu a 
terceira maior contribuição positiva na taxa global. No que se refere aos indicadores 
acumulados, as variações ficaram em 1,8% no ano e de -0,2% nos últimos 12 meses. 

O setor de Tecidos, vestuário e calçados, com variação de 11,7% em relação a 
setembro do ano passado, foi a quarta maior contribuição na composição da taxa geral 
do varejo. Os resultados para os indicadores acumulados foram: 7,8% no ano e 1,8% 
nos últimos 12 meses. Com o aumento já citado da massa real e os preços de 
vestuário situando-se abaixo da média geral de preços, o desempenho da atividade 
permanece acima da média geral do varejo, além da influência da base baixa de 
comparação. 

A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, 
com aumento de 8,3%, foi a terceira maior contribuição na taxa global do varejo. Nos 
acumulados dos primeiros nove meses do ano e dos últimos 12 meses, as variações 
foram de 1,0% e -0,6%, respectivamente. 

Combustíveis e lubrificantes, com recuo de 4,1% no volume de vendas em 
relação a setembro de 2016, foi maior contribuição negativa no resultado total do 
varejo. Em termos acumulados, as taxas da atividade foram de -3,2% para os nove 
primeiros meses do ano e de -4,4% em 12 meses.   A elevação dos preços de 
combustíveis acima da variação média de preços é um fator relevante que vem 
influenciando negativamente o desempenho do setor. 

O segmento de Equipamentos e material para escritório, informática e 
comunicação recuou 3,0% sobre igual mês do ano anterior, contribuiu negativamente 
no resultado global. As taxas acumuladas ficaram em -1,1% no ano e -2,3% nos 
últimos 12 meses. 
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A atividade de Livros, jornais, revistas e papelaria apresentou variação no 
volume de vendas de -6,4% sobre setembro de 2016, com taxas acumuladas de -3,6% 
nos nove meses do ano e de -6,4% nos últimos 12 meses. A trajetória declinante desta 
atividade vem sendo influenciada pela perda gradual de espaço do formato impresso 
vis-à-vis o formato eletrônico, além do impacto da elevação dos preços acima da 
inflação. 

Com avanço de 9,3% frente a setembro de 2016, o comércio varejista ampliado 
registrou a taxa positiva mais elevada desde outubro de 2012, acumulando de janeiro 
a setembro 2,7% de aumento nas vendas. Já a taxa acumulada nos últimos 12 meses 
mostrou-se praticamente estável (-0,1%). O desempenho do segmento refletiu, 
sobretudo, o comportamento das vendas de Veículos, motos, partes e peças, que 
apresentou avanço de 10,8% sobre setembro de 2016, exercendo a principal 
contribuição para o resultado geral do varejo ampliado e acumulando variação de 
0,5% de janeiro a setembro e -3,1% nos últimos 12 meses. Quanto ao segmento de 
Material de construção, a variação para o volume de vendas foi de 15,5% em relação 
a setembro de 2016. Em termos acumulados, as taxas ficaram em 7,5% nos nove 
primeiros meses e 3,7% nos últimos 12 meses. 

Vendas no varejo crescem 4,3% no 3º trimestre 
As vendas nacionais, ao avançarem 4,3% no 3º trimestre de 2017, aceleraram 

o ritmo de crescimento em relação ao 2º trimestre do ano e apontaram a taxa positiva 
mais elevada desde primeiro trimestre de 2014 (4,5%), todas as comparações contra 
igual período do ano anterior. O aumento no ritmo das vendas do varejo na passagem 
do 2º trimestre para o 3º trimestre de 2017 foi observado em cinco das oito atividades 
investigadas, com destaque para Móveis e eletrodomésticos (de 8,8% no 2ºTri para 
15,3% no 3ºTri), Tecidos, vestuário e calçados (de 6,5% para 12,1%), Artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1,1% para 4,9%), influenciado, 
em grande parte, pela base deprimida de comparação, além do impacto da 
recomposição da massa real circulante. 

O comércio varejista ampliado também mostrou avanço no ritmo das vendas na 
passagem 2ºTri (2,9%) para o 3ºTri de 2017 (7,5%), ambos comparados com o 
mesmo trimestre do ano anterior. As atividades de Veículos, motos, partes e peças e 
de Material de construção mostraram mesmo movimento, porém mais intenso: de -
0,9% no 2º trimestre para 10,4% no 3º trimestre e de 5,0% para 13,2%, 
respectivamente. 

Vendas do comércio crescem em 18 das 27 Unidades da Federação 
Na passagem de agosto para setembro de 2017, na série com ajuste sazonal, 

o comércio varejista registrou avanço em 18 das 27 Unidades da Federação, com 
Paraíba (3,5%), Amazonas (3,3%), Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (ambos com 
3,1%) registrando as taxas mais elevadas em termos de magnitude. Por outro lado, 
entre os estados que registraram variações negativas frente a agosto, destaca-se 
Minas Gerais (-2,0%). Piauí manteve as vendas estáveis frente a agosto. 

Quanto ao comércio varejista ampliado, 25 das 27 Unidades da Federação 
apresentaram variações positivas na comparação com o mesmo período do ano 
anterior, com destaque, em termos de volume de vendas, para Tocantins (24,4%); 
Amazonas (20,8%); e Rio Grande do Sul (20,4%). Em termos de taxas negativas, 
aparecem Goiás (-8,4%) e Rondônia (-4,0%). 

 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
de-noticias/releases/17935-em-setembro-vendas-no-varejo-crescem-0-5.html 
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4. Serviços - Audiovisual 

Projetos audiovisuais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste receberão 
repasse de R$ 1 bilhão 

 
13 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

BNDES deve repassar R$ 200 milhões por ano ao Banco do Nordeste, durante 
5 anos, para projetos na chamada região do Conne 
 

O audiovisual brasileiro ganhou mais um incentivo. O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmou um acordo com a 
Agência Nacional de Cinema (Ancine) e com o Banco do Nordeste (BNB) para 
o repasse de R$ 200 milhões ao ano, durante cinco anos, para projetos no 
Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, conhecido como Conne.   

De acordo com a Ancine, as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste 
possuem 1.865 produtoras independentes, representando 20% do total de 
produtoras registradas no País. O BNDES afirma que o setor audiovisual teve 
crescimento médio de 9% ao ano entre 2008 e 2016. Atualmente, o segmento 
representa 0,6% do PIB nacional.  

O BNDES é um dos agentes financeiros operadores dos recursos do 
Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O acordo faz parte de um protocolo de 
intenções que regulará a atuação do BNB também como agente financeiro do 
FSA. O acordo foi assinado durante a abertura do 3º Mercado Audiovisual do 
Nordeste (MAN), que ocorre em Fortaleza, até o dia 18.  

Fundo Setorial Audiovisual 
O Fundo Setorial do Audiovisual é um fundo destinado ao 

desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual 
no Brasil.   

O FSA é um marco na política pública de fomento à indústria 
cinematográfica e audiovisual no País, ao inovar quanto às formas de estímulo 
estatal e à abrangência de sua atuação. Isso porque o Fundo contempla 
atividades associadas aos diversos segmentos da cadeia produtiva do setor. 
 
http://www.brasil.gov.br/cultura/2017/11/projetos-audiovisuais-do-norte-
nordeste-e-centro-oeste-receberao-repasse-de-r-1-bilhao 
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5. Comércio Eletrônico 

10 milhões de passagens de ônibus serão vendidas online em 2017 

 
13 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Em 2017, a participação do mercado online na venda de passagens de 
ônibus alcança 6%, um crescimento de 1 p.p. em relação à participação de 
2016. Esse aumento está alinhado às estimativas para o ano de 2017, que, até 
o final do ano, deve movimentar mais de R$ 916 milhões, com 9.7 milhões de 
passagens de ônibus vendidas em sites de passagens rodoviárias ou de 
empresas do setor. Os dados são da terceira edição do estudo E-
RODOVIÁRIO, desenvolvido pela ClickBus, plataforma de vendas online de 
passagens de ônibus. 

Os dados representam a evolução orgânica do e-commerce rodoviário, e 
há chances de crescimento maior em virtude da Resolução 5.396 da ANTT, 
que flexibiliza as regras para a prática de tarifa promocional no setor de 
transporte rodoviário. Em capítulo especial, desenvolvido em parceria com a 
consultoria estratégica Roland Berger, são expostas as oportunidades e 
desafios criados por essa resolução que aumentará a competitividade e 
beneficiará os passageiros e as empresas de ônibus. As mudanças 
regulatórias implementadas no setor aéreo no início da década de 2000 
multiplicaram em mais de 2,5 vezes o número de passageiros. 

“Incentivos, conexões e outras práticas já comuns em outros setores de 
turismo e no e-commerce já foram trazidas para o setor rodoviário. Agora, com 
a nova regulamentação, o “yield management” também poderá ser aplicado. 
Isso significa que as empresas de ônibus poderão oferecer passagens com 
descontos sem ter que passar pela aprovação da ANTT. Antes a comparação 
de preços para economizar na viagem não era tão necessária, mas agora o 
passageiro rodoviário já consegue perceber uma diferença de preços na 
compra antecipada. Neste contexto, uma plataforma com a ClickBus ganha 
ainda mais importância”, afirma Fernando Prado, CEO da ClickBus. 

O estudo E-RODOVIÁRIO 1o semestre de 2017, também concluiu que 
houve algumas mudanças no comportamento de compra do viajante de ônibus 
que compra passagens pela internet. Neste período, 32% das compras de 
passagens de ônibus compradas pela internet foram feitas pelo celular, um 
aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 
23% em compras mobile. Além disso, o embarque às sextas-feiras e as 
compras efetuadas às 11h superaram embarques aos domingos e compras às 
14h – que representavam uma parcela maior nas duas últimas edições do 
estudo. 

“O setor rodoviário é o modal de transporte pago mais democrático do 
Brasil. Além de entregar a maior capilaridade e o melhor preço, oferece viagens 
muito mais confortáveis. Por ano, 160 milhões de brasileiros embarcam em 
viagens rodoviárias em ônibus de mais de 190 empresas, chegando a mais de 
4.600 destinos. Aos poucos, o setor rodoviário migra cada vez mais para o 
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online: mais empresas de ônibus lançam sites e aplicativos, mais agregadores 
de viagens vendem passagens de ônibus e mais brasileiros compram seus 
bilhetes pela internet. A penetração online de 6% parece pouco, mas em 10 
anos deve chegar a mais de 50%”, conclui Prado. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/10-milhoes-de-
passagens-de-onibus-serao-vendidas-online-em-2017/ 
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6. Emprego 

Home office já é realidade para metade dos trabalhadores corporativos no Brasil 

 
13 de Novembro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
Pesquisa do espaço de coworking Spaces aponta que 55% dos profissionais 
consultados no Brasil já utilizam o modelo pelo menos uma vez por semana 
 

Prática que deve se popularizar ainda mais com a reforma trabalhista, o home 
office é realidade para mais da metade dos trabalhadores corporativos no país. 
Segundo pesquisa realizada pelo espaço de coworking Spaces, 55% dos 
entrevistados no Brasil fazem utilizam o modelo pelo menos uma vez por semana. A 
pesquisa foi realizada com 900 profissionais antes da chegada da empresa no país, 
em junho deste ano. 

Apesar de oferecer uma série de vantagens, o home office também pode impor 
dificuldades. De acordo com o levantamento, a dificuldade de se concentrar em 
assuntos do trabalho é apontada por 48% dos entrevistados como a maior dificuldade 
do modelo. Em seguida, as interrupções familiares em reuniões e ligações (44%) e a 
demanda da família por atenção (43%) também aparecem como os principais 
desafios. 

"Nem sempre a pessoa possui a estrutura ou o ambiente necessário para 
trabalhar de casa todos os dias, o tempo todo. Por exemplo, poucas pessoas têm um 
espaço propício para uma reunião em casa", analisa Otávio Cavalcanti, diretor do 
Spaces no Brasil. "Sem contar que existe a questão das outras pessoas que vivem no 
local, filhos, etc., que podem interromper momentos de trabalho importantes". 

Pensando nisso, muitos recorrem ao trabalho remoto, isto é, trabalham longe 
do serviço, mas em espaços dedicados que visam oferecer uma estrutura melhor. 
Entre os motivos para optar pela opção, estão a possibilidade de melhorar a 
concentração (60%) e estar mais perto da família (58%) e clientes (57%). A 
participação em eventos e sessões de treinamento (48%) e a proximidade com 
fornecedores (32%) também são apontadas como outras razões. 

Em pesquisa global realizada com cerca de 20 mil profissionais, 7% dos 
entrevistados indicaram escolher espaços de coworking para o trabalho remoto. No 
Brasil, porém, o número é um pouco mais elevado, chegando a 13% dos 
respondentes. Além da estrutura que costuma ser oferecida nestes espaços, 57% dos 
consultados afirmam que espaços de negócios contribuem para um contato mais 
próximo entre profissionais. Para 56% dos consultados, os espaços ajudam a manter a 
produtividade. 

"É claro que trabalhar de casa é uma vantagem, mas nem sempre o ambiente 
de casa é o ideal para todos os momentos. E, para esses momentos, os coworkings 
podem ser ótimas opções. Temos certeza de que é uma tendência que deve crescer 
muito ainda", analisa Cavalcanti, sobre os prós e contras do home office. A pesquisa 
foi realizada com profissionais dos setores de consultoria e serviços, utilities, 
tecnologia, entre outros. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-11-13/home-office-brasil.html 
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7. Curtas 

7 entre 10 brasileiros vão adiantar o Natal na Black Friday 2017 

 
 13 de Novembro de 2017 

Fonte: Exame 
 

Estudo mostra que eletrodomésticos serão os produtos mais desejados neste 
ano 
 

7 entre 10 brasileiros (68,5% dos consumidores) vão aproveitar a data 
do varejo repleta de descontos já para comprar os presentes natalinos. A 
descoberta é de um novo estudo da AondeConvem, plataforma de varejo 
mobile. A pesquisa foi feita online, com 17 mil usuários, entre 18 e 60 anos, no 
final de outubro. Para além do mobile: A Tray te mostra 8 tendências do varejo 
para ficar de olho em 2018 Patrocinado  

Intenção de compra 
Em 2017, 90,66% pretendem comprar alguma coisa na Black Friday. 

Neste ano, eletrodomésticos ultrapassaram os eletrônicos como os produtos 
mais desejados pelos consumidores. 22,6% dos que pretendem gastar nessa 
Black Friday vão comprar um eletrodoméstico. Depois, 18,3% desejam um 
eletrônico. Sobre os destinos dos produtos comprados, 51,71% pretendem 
comprar algo para a família, enquanto 47,8% comprarão algo para si mesmos. 

Gastos 
A maior parcela dos consumidores (1 entre 5) pretende gastar entre 350 

e 700 reais neste ano. Uma parcela significativa (14,44%) está mirando mais 
alto: pretende gastar mais de 1750 reais. 
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8. Feiras 

 
09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
15/11/2017 até 19/11/2017 – SALÃO DUAS RODAS 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/11/2017 até 18/11/2017 – FENALESTE 
Setor: Multisetores 
Local: Colégio Marista de Aracati 
Cidade: Aracati – CE 
 
17/11/2017 até 19/11/2017 – PET FAIR 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Pavilhão Gaivotas 
Cidade: São José dos Campos – SP 
 
20/11/2017 até 23/11/2017 – FENACAM 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE  
 
21/11/2017 até 24/11/2017 – FEIRA BRASIL PETRÓLEO E GÁS 2016 
Setor: Multisetores 
Local: Universo - Universidade 
Cidade: Salvador – BA 
 
22/11/2017 até 25/11/2017 – FIAM 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Manaus 
Cidade: Manaus – AM 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Shopping Passeio das Águas 
Cidade: Goiânia - GO 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FENEG 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Eventos de Paranavaí – PR 
Cidade: Paranavaí – PR 
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15/12/2017 até 24/12/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
18/12/2017 até 20/12/2017 – FENECRAT 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Gentil Cardoso 
Cidade: Crateús - CE 
 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju - MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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