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1. Crédito e Financiamento 

Pedidos de falência caem 18,2% no país em 2017 

 
10 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os pedidos de falência caíram 18,2% no acumulado de 2017 em relação 

a 2016. Já as falências decretadas subiram 2,9% no ano passado, enquanto os 
pedidos de recuperação judicial em andamento tiveram queda de 23,7% e os já 
deferidos, de 18,9%. Os dados, com abrangência nacional da Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao Crédito), foram divulgados hoje (9) em São 
Paulo. 

Seguindo a tendência esperada pela Boa Vista SCPC, os indicadores 
continuaram recuando, quando observados pelos valores acumulados em 12 
meses. “Passado o período de intensa retração da atividade econômica, 
redução do consumo, restrição e encarecimento do crédito, entre outros 
fatores, as empresas voltam agora a esboçar sinais mais sólidos dos 
indicadores de solvência, fato que deverá continuar, uma vez que o cenário 
econômico tem mostrado sinais de recuperação gradual em diversos setores 
produtivos”, diz a entidade. 

O setor de serviços teve o maior percentual nos pedidos de falência 
(44%), seguido pelos setores industrial, com 30%, e do comércio, com 26%. 
Em relação a 2016, a indústria foi o setor que mais registrou queda na 
comparação dos valores acumulados no ano de 2017, com queda de 33%. 
Mantida base de comparação, o comércio teve redução de 12% e o setor de 
serviços, de 8%. 

No que diz respeito ao porte das empresas, as pequenas, por exemplo, 
mostraram que tanto para os pedidos de falência quanto para as falências 
decretadas houve uma representação de 93% dos casos. Tanto nos pedidos 
de recuperação judicial como nas recuperações judiciais deferidas, as 
pequenas empresas também respondem pelo maior percentual, ambas com 
94% da totalidade de casos, respectivamente. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/pedidos-de-falencia-
caem-182-no-pais-em-2017 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Prefeitos arrecadarão 20% mais com ISS 

 
10 de Janeiro de 2018 

Fonte: Isto É 
 

As finanças municipais terão um alívio com a mudança na cobrança do 
Imposto Sobre Serviços (ISS), em vigor desde o início do ano. Em média, a 
receita com esse tributo deve aumentar mais de 20%, segundo pesquisa da 
Confederação Nacional dos Municípios (CMN) obtida pelo ‘Estadão/Broadcast’. 

A cobrança deixou de ser feita no município de origem e passou a ser 
feita no destino. Isso significa que as empresas terão de recolher o ISS no local 
de prestação do serviço e não mais na sede da companhia. A mudança vale 
para as operações com cartões, leasing (arrendamento) e planos de saúde, e 
foi aprovada para acabar com a chamada guerra fiscal entre os municípios. 
Com isso, as empresas terão de recolher os valores a milhares de prefeituras. 

Antes, o imposto sobre uma transação com cartão de crédito feita em 
Porto Alegre seria recolhido pela sede da operadora do cartão, não pela capital 
gaúcha. Assim, no caso das operadoras de cartão, é necessário recolher o ISS 
em cada local onde há uma maquininha realizando uma operação. Os planos 
de saúde, por sua vez, pagam o imposto nas cidades onde estão os 
beneficiários. 

As confederações que representam essas companhias afirmam que a 
alteração aumenta o custo operacional – que deve ser repassado a clientes – e 
coloca em risco a prestação de serviços em pequenas localidades. 

A lei prevê que a cobrança do ISS deve ser de 2% a 5%, mas algumas 
prefeituras recolhiam, na prática, menos de 0,5% uma vez que descontavam da 
base de cálculo pagamentos de outros tributos. Quem cobrar menos ficará 
sujeito à improbidade. 

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a nova lei acaba com os 
municípios que na prática funcionam como “paraíso fiscal”. Eles atraíam as 
empresas para operarem nas suas sedes com descontos no ISS. O problema 
maior era no setor bancário. “Agora, vai aumentar arrecadação”, afirma o 
presidente da CNM. Os municípios não terão mais incentivo para conceder 
vantagens às empresas. 

A nova fonte de receita pode representar um alívio para as finanças 
municipais, mas os gestores precisam fazer atualizações para receber os 
recursos. 

O levantamento da CNM com 4.107 municípios mostra que 54,9% deles 
já estavam com a lei publicada. Os demais estão se adequando. Um projeto 
em tramitação no Congresso prevê a padronização da cobrança por parte das 
prefeituras. 

As empresas tinham feito um acordo se comprometendo a não entrar na 
Justiça em troca dessa padronização. O acerto, no entanto, foi quebrado. Em 
novembro, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros ingressou com 
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uma ação no Supremo Tribunal Federal junto com a Confederação Nacional do 
Sistema Financeiro. 

Para a Associação Brasileira de Planos de Saúde, faltam 
esclarecimentos quanto a forma de recolhimento do imposto. “A lei não previu 
um modelo único de recolhimento em um país continental, com mais de 5 mil 
municípios, o que impossibilita a sua operacionalização”. As informações são 
do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/prefeitos-arrecadarao-20-mais-com-iss/ 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Criteo aponta que 79% dos consumidores brasileiros são omnishoppers 

 
09 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 
O omnishopping é um fenômeno global e, no Brasil, já é praticamente 

onipresente. É o que revela o estudo The Shopper Story 2017, da Criteo S.A. 
(NASDAQ: CRTO), empresa líder em tecnologia para commerce marketing. O 
relatório mostra que 79% dos brasileiros são omnishoppers e utilizam uma 
variedade de dispositivos, canais e plataformas para navegar e comprar. 

A maioria dos brasileiros adota o showrooming, quando o cliente tem o 
primeiro contato com o produto na loja física, mas compra online. Segundo a 
pesquisa, 64% dos consumidores percorrem esse caminho ocasionalmente e 
29% o fazem com frequência. No sentido contrário, 62% dos brasileiros aderem 
eventualmente ao webrooming, pesquisando pela Internet e comprando no 
varejo tradicional. Os que fazem isso regularmente somam 20%. 

Quando comparados a compradores que ainda não adotam um 
comportamento multicanal, os omnishoppers gastam em média 7% a mais no 
ambiente online e 44% a mais no varejo tradicional. Globalmente, mais de três 
quartos dos consumidores já estão engajados no omnichannel. 

“Com a popularização dos smartphones, os consumidores passaram a 
ter liberdade para buscar informações sobre produtos e comprar online de 
qualquer lugar, inclusive de dentro da loja física do varejista. Dessa forma, a 
decisão de onde, quando e como comprar depende de diversos elementos, 
como comodidade, facilidade e, claro, preço. É por isso que uma estratégia de 
marketing bem-sucedida precisa focar no cliente e não no canal de vendas ou 
dispositivo. As empresas que têm essa compreensão certamente saem na 
frente num mercado cada vez mais competitivo”, explica Alessander Firmino, 
diretor geral da Criteo para o Brasil e América Latina. 

Mais descobertas: 
Digital direciona a conversão 
Com o mobile cada vez mais presente na vida cotidiana, o ambiente 

online é agora um ponto crítico para a decisão de compra.  Para quase metade 
de todos os omnishoppers, websites e apps são a última influência para 
efetivar a aquisição. Além disso, 54% dos brasileiros afirmam já terem 
comprado no site do varejista utilizando o smartphone, enquanto estavam 
dentro da loja física desse mesmo varejista. 

Sites de varejo como ponto de partida 
No Brasil, 68% dos consumidores que já tem um tipo de item em mente 

iniciam a pesquisa em sites e não em mecanismos de busca. Entre aqueles 
que sabem exatamente o que querem este índice é ainda maior: 73%. Mesmo 
os que não procuram por um produto específico tendem a começar a jornada 
desta forma, com 51% afirmando entrarem primeiro no site do varejista. 

Consciência digital 
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A televisão e outras formas de publicidade off-line não são mais 
geradoras de consciência de marca para os omnishoppers. Ao invés disso, 
sites e aplicativos desempenham esta função globalmente. 

Os sites e apps de varejo estão mais influentes que nunca 
Para aproximadamente 50% dos consumidores, os sites e apps de 

varejo são mais influentes no processo de compra do que o boca a boca, os 
mecanismos de busca ou mesmo as redes sociais. Pessoas que iniciam sua 
jornada em sites de varejo também apresentam maior intenção de compra. 

Compras por impulso 
Os consumidores são tão propensos a comprar por impulso no ambiente 

online como são nas lojas físicas. No Brasil, as categorias mais compradas 
pela Internet, nesses casos, são: Vestuário (83%), Brinquedos & Games (78%), 
Beleza & Sáude (67%), Produtos para Casa (66%) e Eletrônicos (62%).  

Consumidores reconhecem e entendem o valor do Retargeting 
Em relação a abordagem, 56% dos omnishoppers brasileiros gostam de 

receber anúncios de retargeting, especialmente quando há a possibilidade de 
obter descontos maiores para os produtos que pretendem comprar. Já 29% 
gostam deste tipo de comunicação porque funcionam como um lembrete dos 
itens que estão considerando adquirir.  

Metodologia 
O estudo Shopper Story 2017 foi supervisionado por um pesquisador 

independente e conduzido usando o painel global da Research Now, com 10 
mil consumidores de idades entre 16 e 65 anos nos EUA, Japão, Reino Unido, 
Alemanha, França e Brasil. Todos os participantes são consumidores multicanal 
que navegam online diariamente e possuem um smartphone. 

Esta pesquisa reforça a necessidade de os varejistas desenvolverem 
uma abordagem colaborativa que sirva para se conectar com o omnishopper, 
tanto offline quanto online. Para conferir o relatório completo, acesse aqui. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/criteo-aponta-que-79-dos-
consumidores-brasileiros-sao-omnishoppers/ 
 

Voltar ao índice 

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/criteo-aponta-que-79-dos-consumidores-brasileiros-sao-omnishoppers/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/criteo-aponta-que-79-dos-consumidores-brasileiros-sao-omnishoppers/
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4. Comércio - Varejo 

Promoções impulsionam comércio e vendas no varejo crescem 0,7% em 
novembro 

 
09 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Impulsionado pelas promoções como a Black Friday, o volume das 

vendas do comércio varejista do país cresceu 0,7% em novembro último, 
comparado a outubro, na série com ajuste sazonal - compensando a queda de 
0,7% registrado em outubro. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista 
cresceu 5,9% em novembro, comparado a outubro, a oitava taxa positiva 
seguida e a segunda maior registrada em 2017. 

Os dados relativos à Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) foram 
divulgadas hoje (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

De acordo com a gerente da pesquisa, Isabella Nunes, as promoções 
pela internet se destacaram no penúltimo mês do ano. “O que observamos em 
novembro é que as atividades mais sensíveis às promoções de novembro - que 
têm o foco nas vendas pela internet - foram as que se destacaram. Isso mostra 
que a queda de outubro foi uma postergação de compras para novembro”, 
explicou. 

Com o resultado de novembro, o volume de vendas do comércio fechou 
o acumulado de janeiro a novembro em 1,9%, e o acumulado dos últimos 12 
meses em 1,1%, mantendo, desta forma, a trajetória ascendente iniciada em 
outubro de 2016, quando o setor havia fechado em queda de 6,8%. 

Na passagem de outubro para novembro, cinco das oito atividades 
pesquisadas tiveram resultados positivos, sendo que os maiores avanços 
foram observados nos setores de Outros artigos de uso pessoal e doméstico 
(8,0%), que teve o maior avanço desde fevereiro de 2004 (8,0%); e Móveis e 
eletrodomésticos (6,1%), maior resultado desde março de 2017 (6,6%). 

Livros, jornais e papelaria (1,4%); Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,2%); e Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,8%) completam os 
setores que tiveram resultados positivos. 

No comércio varejista ampliado – que inclui, além do varejo, as 
atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção – o 
volume de vendas avançou 2,5% em relação a outubro de 2017, variação 
também superior ao recuo de 1,7% registrado no mês anterior (-1,7%). 

Frente a novembro de 2016, o volume de vendas no varejo ampliado 
subiu 8,7%, sétima taxa positiva consecutiva, acumulando 3,7% no ano e 2,6% 
nos últimos 12 meses. 

Melhor novembro 
O crescimento de 5,9% em novembro do ano passado, frente a 

novembro de 2016, foi o melhor resultado para os meses de novembro desde 
os 7,1% de 2013. 
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Para Isabella, esse resultado mostra que apesar das promoções de 
novembro estimularem as vendas do comércio, é necessário haver, também, 
uma conjuntura econômica adequada ao consumo. 

“Essas promoções [pela internet, como a Black Friday] ainda estão se 
firmando no Brasil, as últimas três edições foram as mais fortes, mas a 
conjuntura não favorecia as vendas”. 

Segundo ela, “já em 2017, o poder de consumo aumentou em relação 
aos três anos anteriores, houve uma queda do desemprego, aumento da renda 
e redução da inflação, por exemplo. Não é à toa que esse novembro está em 
um ritmo mais forte”, destacou. 

Vendas avançam 
Na passagem de outubro para novembro de 2017, na série com ajuste 

sazonal, o avanço de 0,7% no volume de vendas do comércio varejista refletiu 
resultados positivos em 24 das 27 Unidades da Federação, com destaque, em 
termos de magnitude, para os 6,8% de Minas Gerais. Por outro lado, entre os 
estados com variações negativas frente a outubro, destaca-se Tocantins (-
1,8%). 

Frente a novembro de 2016, os resultados das vendas no comércio 
varejista foram positivos em 23 das 27 Unidades da Federação, com 
destaques, em termos de magnitude, para Santa Catarina (15,7%), Rio Grande 
do Sul (14,8%) e Mato Grosso (14,2%). Quanto à participação na composição 
da taxa do varejo, destacaram-se São Paulo (4,7%) e Minas Gerais (12,6%). 

Quanto ao comércio varejista ampliado, 25 das 27 Unidades da 
Federação apresentaram variações positivas na comparação com o mesmo 
período de 2016, com destaque, em termos de volume de vendas, para Rio 
Grande do Sul (20,9%); Santa Catarina (19,4%) e Amazonas (19,1%). 

Quanto à participação na taxa do varejo ampliado, destacaram-se São 
Paulo (6,4%), Rio Grande do Sul (20,9%) e Santa Catarina (19,4%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/promocoes-
impulsionam-comercio-e-vendas-no-varejo-crescem-07-em-novembro 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/promocoes-impulsionam-comercio-e-vendas-no-varejo-crescem-07-em-novembro
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/promocoes-impulsionam-comercio-e-vendas-no-varejo-crescem-07-em-novembro
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CNC estima que comércio varejista cresceu em 2017 
 

09 de Janeiro de 2018 
Fonte: E-commerce Brasil 

 
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) divulgou, nesta terça-feira (9), uma estimativa em que aponta 
crescimento de 3,9% no comércio varejista em 2017. 

O percentual foi calculado com base em dados da Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) de novembro, produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

O levantamento de novembro mostra que o volume de vendas nos 10 
segmentos que integram o varejo ampliado avançou 2,5% em relação a 
outubro. Segundo a CNC, foi o melhor resultado na comparação mensal desde 
2003, quando o IBGE passou a divulgar os dados do varejo ampliado. Frente a 
novembro de 2016, houve alta de 8,7%. 

“Os segmentos de artigos de uso pessoal e doméstico (8,0%) e móveis e 
eletrodomésticos (6,1%) foram os principais destaques de novembro, 
impactados pelo aumento das vendas decorrentes da Black Friday”, registra 
nota divulgada pela CNC. A entidade também destacou a recuperação do 
varejo em 23 das 27 unidades da federação, quando considerado o acumulado 
dos últimos 12 meses. 

“Entre 2014 e 2016, o volume médio de vendas do setor recuou 20%, 
revelando que, apesar dos recentes resultados positivos, a estrada de 
recuperação do nível de vendas anterior à crise econômica será longa, não 
devendo ocorrer antes de 2020”, avaliou Fábio Bentes, chefe da Divisão 
Econômica da CNC. 

Fundada em 1945, a CNC é uma entidade sindical que representa cerca 
de 5 milhões de empresas. Para 2018, ela projeta um crescimento no comércio 
varejista de 5,1%, desde que se preserve o atual cenário de inflação abaixo da 
meta e de juros em queda. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/cnc-crescimento-comercio-
varejista-2017/ 
 

Voltar ao índice 

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/cnc-crescimento-comercio-varejista-2017/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/cnc-crescimento-comercio-varejista-2017/
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5. Serviços – Turismo 

Turismo de negócios só cresce com novos clientes 

 
10 de  Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Caça-contrato. Ainda sentindo reflexos da recessão, agências precisarão buscar 
alternativas de receita para compensar o menor orçamento dos antigos consumidores 
de viagens corporativas 
 

Enquanto a retomada econômica não se dá de modo pujante, as agências de 
viagens de negócios precisarão reunir esforços na captação de novos clientes se 
quiserem crescer em 2018. Com os contratos atuais corroídos pela crise, encontrar 
novos mercados e oferecer pacotes personalizados são as palavras de ordem. 

Para o presidente da Associação Brasileira de Viagens Corporativas 
(Abracorp), Gervásio Tanabe, se destacarão no mercado as empresas que agirem 
rápido na hora de recompor a careteira de clientes. “Se por um lado vimos empresas 
de construção e óleo e gás impactadas [pela crise], observamos desempenho positivo 
no agronegócio. Há setores que podem puxar o desempenho para cima ou para 
baixo”. 

Sem o balanço oficial do setor em 2017, o executivo arrisca dizer que este ano 
será um pouco melhor, mas ainda sem a pujança do período pré-crise. 

Reflexo do menor apetite das empresas em contratar viagens de negócios, a 
diretora executiva de Flytour Business Travel, Ana Paula Freitas, conta que trabalha 
com orçamentos mais apertados nos últimos dois anos, movimento que se soma ao 
forte movimento de migrações entre agência por questão de preço. “Todo mundo 
sofreu em 2017”, resume. 

Mesmo assim, ela estima que o segmento de viagens corporativas deva ter 
encerrado 2017 com alta em torno de 3% ante 2016, impulsionado, principalmente, 
pelos contratos firmados com novos clientes. Para este ano a meta é de crescer acima 
da inflação. 

Para atingir o plano estipulado para 2018, a executiva ressalta duas apostas da 
empresa: o investimento constante em tecnologia para melhorar a assertividade na 
hora de firmar novos negócios, e a chegada de um novo serviço. “No primeiro 
semestre, vamos lançar uma empresa de lazer aos clientes corporativos. Hoje já 
atendemos, mas agora a ideia é lançar uma empresa focada nisso”, antecipa. 

Assertividade 
Traçar um plano de ação para captar novos clientes também foi a aposta da 

Avipam para atravessar 2017. Mesmo sem atingir a meta de avanço na casa dos 25% 
– a alta foi de 18% em 2017 – a companhia conseguiu passar pelo período de 
turbulência. “A expectativa que o mercado tinha no final de 2016 era muito melhor do 
que o ano foi. Todos esperavam um ano mais estável e menos turbulento. Alguns 
clientes continuaram retraídos e não houve o crescimento orgânico esperado”, diz o 
diretor da Avipam, Peterson Prado. 

De acordo com ele, a carteira de clientes subiu 10% em 2017, o que ajudou a 
manter uma expansão acima da média de mercado. “Temos um projeto de inteligência 
e vemos todas as predições do mercado financeiro. Vemos empresas que estão com 
projetos de crescimento ou mercados que podem ter operações de aquisição e fusão. 
Não só para a captação de clientes, mas para manter os nossos”. 
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“Entre 2011 e 2012, a conversão de leads [novos contatos] era de 5% e após 
os investimentos passou para 12%”, destaca. Com o investimento em tecnologia 
subindo, a meta de crescimento para 2018 é de até 18%. 

No Grupo Maringá, o ano de 2017 foi uma oportunidade para voltar a crescer. 
Depois de um 2016 com queda de 8,7% nas três empresas do grupo (Maringá 
Turismo, Lemontech e Central de Eventos), a companhia cresceu 6,3% no ano 
passado. 

Para o presidente da Maringá Turismo, Marcos Arbaitman, o resultado reforçou 
as projeções para que os próximos anos sejam melhores. Neste ano, o plano é 
crescer 12,4%. “Tenho um cliente em Caxias do Sul que passou por dificuldade e 
reduziu em 62% e agora no fim de ano voltaram a viajar mesma média de anos atrás”, 
revela. 

Em linha com as rivais, Arbaitman projeta que o avanço com novos clientes 
gire em torno de 14,6%. “Se isso acontecer vamos salvar o prejuízo e empatar. Isso 
com todo o quadro [de funcionários]”, comenta, lembrando que, apesar do prejuízo, a 
empresa optou por não diminuir o número de funcionários durante a crise econômica. 

Uma das táticas para atingir essa meta será aumentar a base de médias 
empresas. “Sempre tivemos muitas grandes, mas estamos convencidos que no middle 
market há grandes oportunidades”, destaca Arbaitman. 

Sobre a possibilidade de novas aquisições, o executivo diz que não há 
nenhuma perspectiva, mas acredita que a tendência é que o mercado continue o 
movimento de concentração. 

Paciência asiática 
Quem também adotou um discurso “pé no chão” sobre as expectativas deste 

ano foi a gigante Alatur JTB. O CEO no Brasil, Eduardo Kina, conta que as estimativas 
cautelosas são baseadas na cultura japonesa trazida pela união com a JTB. 
"Projetamos para esse ano um crescimento conservador, pé no chão, entre 5% e 
10%”, diz ele. 

O executivo relata ter sentido, entre os clientes, um sentimento generalizado de 
cautela e, para atravessar esse período, o foco também foi conquistar novos clientes. 
“Para nós, o auge da crise ocorreu no segundo trimestre do ano passado, quando 
houve alta de 1% sobre um ano antes”, comentou ele, ressaltando que o aumento se 
deu pelos novos contratos firmados, já que os clientes mais antigos diminuíram em 7% 
os gastos. 

Racional e cauteloso, o executivo conta que a empresa pretende continuar a 
trilhar o caminho que levará a um faturamento de R$ 5 bilhões em 2020, tentando 
aumentar gradativamente o market share e a atenção aos eventos corporativos, 
viagens de incentivos e o segmento de lazer. 

 
http://www.dci.com.br/impresso/turismo-de-neg%C3%B3cios-s%C3%B3-
cresce-com-novos-clientes-1.675508 
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Prazo para conclusão do Brasil Braços Abertos termina na próxima 
semana 

 
09 de Janeiro de 2018 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Ministério do Turismo sorteará viagens entre os alunos que concluírem todas 
as etapas dentro do prazo previsto 
 

Falta apenas uma semana para que os inscritos no canal Brasil Braços 
Abertos (BBA) concluam o curso online de Atendimento ao Turista. Para ser 
aprovado e ter direito ao certificado, o aluno precisa ter concluído todos os 
módulos de aprendizagem e alcançar a marca de 696 pontos. 

Todos que finalizarem essas etapas até o próximo dia 15 de janeiro 
estarão aptos a participar do sorteio de três viagens, com acompanhante, para 
o Rio de Janeiro. Para definir os atrativos a serem visitados no estado, o MTur 
está realizando, via telemarketing, uma enquete com os inscritos neste canal 
de ensino a distância. As opções são para roteiros de sol e praia, cultural e de 
serra nos destinos fluminenses. 

“Essa uma excelente oportunidade de o profissional se reciclar e adquirir 
novos conhecimentos para melhorar seu atendimento ao turista e garantir um 
diferencial para o seu estabelecimento. Por isso é fundamental a conclusão de 
todos os módulos e consequentemente a emissão do certificado”, explicou a 
secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra. 

A qualificação oferecida pelo canal Brasil Braços Abertos equivale a um 
curso de extensão, chancelado pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Após 
cumprir todas as etapas do curso, o aluno poderá emitir o certificado de 
conclusão no próprio portal. 

BBA 
Curso voltado para profissionais que atuam na linha de frente do turismo 

que prestam atendimento ao turista de diversas formas ou para pessoas que 
pretendem atuar no setor. Em todo o Brasil foram 27 mil inscritos na etapa de 
2017. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10607-prazo-para-
conclus%C3%A3o-do-brasil-bra%C3%A7os-abertos-termina-na-
pr%C3%B3xima-semana.html 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

E-commerce cresce 12% em 2017 e projeção para 2018 vai a 15% 

 
10 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

Em mais um ano difícil para a economia brasileira, o e-commerce 
mostrou, mais uma vez, sua vocação para crescer, mesmo em tempos de 
crise. Se os resultados do varejo físico ainda engatinham, com o e-commerce o 
cenário é outro: crescimento de 12% em relação ao ano anterior e faturamento 
na ordem de 59,9 bilhões de Reais, segundo dados da Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (ABComm). 

Foram mais de 203 milhões de pacotes enviados pelas lojas virtuais 
brasileiras no ano que findou. O tíquete médio, no período, alcançou R$ 294, 
com destaque para as categorias Eletroeletrônicos (R$ 558,20), Óticas e 
Acessórios (R$ 454,40) e Acessórios Automotivos (R$ 418,20), de acordo com 
dados divulgados pelo estudo “E-commerce Radar 2017 – Resultados do 
mercado de e-commerce do Brasil” da Neomove, em parceria com ABComm. 

De acordo com o estudo, o principal motivador das compras online 
continua sendo as buscas no Google, já que 52% dos pedidos são originados 
deste canal. A aquisição de clientes, porém, passa pelo e-mail marketing, redes 
sociais, Criteo e Buscapé. 

Projeções para 2018 
Para este ano, a ABComm projeta crescimento de 15% e faturamento de 

mais de 69 bilhões de Reais. Com isso, o tíquete médio deve subir para R$ 310 
e o setor logístico deverá gerenciar mais de 220 milhões de pedidos ao longo 
do ano. 

As projeções também apontam para a consolidação das vendas através 
do celular. A expectativa é que as vendas mobile totalizem 33% do total de 
pedidos, contra 28% em 2017. 

Conforme apurado pelo estudo, aplicativos e otimização dos sites 
deverão puxar os investimentos das empresas para 2018 com o propósito de 
aprimorar a visualização de produtos em dispositivos móveis, o que 
proporcionará uma melhor experiência do cliente (customer experience). 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/e-commerce-cresce-12-em-
2017-e-projecao-para-2018-vai-a-15/ 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Nova página da Receita reúne serviços públicos prestados ao cidadão 

 
09 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Receita Federal lançou uma nova página de serviços ao cidadão. O 

site reúne em um único local, informações e acesso aos serviços públicos 
prestados pela instituição. 

No novo ambiente de serviços da Receita Federal, estão disponíveis 
orientações e serviços relacionados às pessoas físicas e jurídicas, vídeos 
informativos, avisos importantes, acesso ao ambiente virtual (e-CAC), além de 
diversas outras funcionalidades que visam a facilitar a interação do cidadão 
com a Receita. 

Segundo o órgão, o objetivo é proporcionar "maior agilidade e conforto 
ao usuário que busca serviços e informações, buscando, assim, a melhoria no 
ambiente de negócios do país". 

O novo ambiente de serviços da Receita está disponível na internet. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/nova-pagina-da-
receita-reune-servicos-publicos-prestados-ao-cidadao 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 

 
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 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


