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1. Tributos 

Receita recebeu mais de 500 mil declarações do IR em dois dias 

 
02 de Março de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Receita Federal recebeu 522.576 declarações do Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF) até as 17h de hoje (2), segundo dia de entrega. O total 
equivale a 1,8% dos 28,8 milhões de documentos esperados para este ano. 

O programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda da 
Pessoa Física de 2018, ano-base 2017, está disponível no site da Receita. O 
prazo para a entrega da declaração vai até as 23h59min59s de 30 de abril. 

Está obrigado a declarar quem recebeu, no ano passado, rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar 
quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50. 

A declaração poderá ser preenchida por meio do programa baixado no 
computador ou do aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e celulares. 
Por meio do aplicativo, é possível ainda fazer retificações depois do envio da 
declaração. 

Outra opção é mediante acesso ao serviço Meu Imposto de Renda, 
disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), no site da Receita, com 
uso de certificado digital. 

Também estão obrigadas a declarar as pessoas físicas residentes no 
Brasil que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; que obtiveram, em 
qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens e direitos, sujeito à 
incidência do imposto ou que fizeram operações em bolsas de valores; que 
pretendem compensar prejuízos com a atividade rural; que tiveram, em 31 de 
dezembro de 2017, a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 300 mil; que passaram à condição de 
residentes no Brasil em qualquer mês e assim se encontravam em 31 de 
dezembro; ou que optaram pela isenção do IR incidente sobre o ganho de 
capital com a venda de imóveis residenciais para a compra de outro imóvel no 
país, no prazo de 180 dias contados do contrato de venda. 

Multa por atraso 
A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo é de 1% 

por mês de atraso sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e 
máximo de 20%. 

Deduções 
As deduções por dependente estão limitadas a R$ 2.275,08. As 

despesas com educação têm limite individual anual de R$ 3.561,50. A dedução 
de gastos com empregadas domésticas é de R$ 1.171,84. 

Novidades 
O painel inicial do sistema terá informações das fichas que poderão ser 

mais relevantes para o contribuinte durante o preenchimento da declaração. 
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Neste ano, será obrigatória a apresentação do CPF para dependentes a 
partir de 8 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2017. 

Na declaração de bens, serão incluídos campos para informações 
complementares, como números e registros, localização e número do Registro 
Nacional de Veículo (Renavam). 

Também será incluída a informação sobre a alíquota efetiva utilizada no 
cálculo da apuração do imposto. 

Outra mudança é a possibilidade de impressão do Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para pagamento de todas as cotas do 
imposto, inclusive as que estão em atraso. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/receita-recebeu-mais-
de-500-mil-declaracoes-do-ir-em-dois-dias 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Mercado nacional de genéricos conquista maturidade na crise 

 
05 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Medicamento mais barato ganhou impulso com recessão, conseguiu obter a 
confiança do consumidor e deve continuar crescendo 
 
 

A resistência aos medicamentos genéricos vem caindo no Brasil, 
aproximando o País de mercados maduros no setor farmacêutico. E mesmo 
com a melhora da economia, o brasileiro dificilmente deve abandonar o novo – 
e mais barato – hábito nas farmácias. 

“Uma vez que o consumidor encontra no genérico o mesmo nível de 
qualidade e eficácia, não tem motivo para voltar para o original”, diz Guilherme 
Barsaglini, diretor de marketing e inteligência de mercado da Sandoz, empresa 
farmacêutica do grupo Novartis. 

Os genéricos são cópias de medicamentos cujas patentes já expiraram. 
Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos 
(PróGenérico) apontam crescimento de 11,78% no volume de unidades 
vendidas em 2017. O resultado é superior ao desempenho do mercado 
farmacêutico total, que fechou com crescimento de 5,73%. 

“O mercado farmacêutico cresceu de maneira mais lenta do que o 
esperado, enquanto os genéricos apresentam mais fôlego”, aponta Barsaglini. 

O gerente geral interino e diretor comercial e trade marketing da Pfizer 
Consumer Healthcare, Silvio Silva, conta que, após um primeiro semestre com 
crescimento de demanda para os medicamentos isentos de prescrição (MIPs), 
o mercado sofreu o impacto da economia. “Houve uma retração no segundo 
semestre, especialmente para as marcas. Os produtos que sofreram menos 
foram os genéricos, de menor preço”. 

Barsaglini admite que o aperto financeiro que o brasileiro enfrenta influi 
nessa tendência, mas acredita que a confiança no genérico tende a crescer. 
Para ele, a perspectiva é de crescimento contínuo, mesmo com a melhora da 
economia. 

“No cenário onde a receita familiar diminui, se procura novas opções de 
consumo. Assim, a cultura muda e se desmistificam ideias sobre a qualidade 
de genéricos. É possível reduzir gastos sem abrir mão da qualidade”, afirma o 
executivo. 

“O consumo de medicamentos genéricos tem tendência de aumentar 
pela demanda de parte da população que não tem acesso, que deixa de 
comprar por não ter dinheiro. A perspectiva para 2018 é de crescimento no 
volume de vendas”. 

Os genéricos já representam 32,46% do mercado de medicamentos (em 
unidades). Para a presidente da PróGenéricos, Telma Salles, embora a 
melhora da economia possibilite ampliar a condição de acesso, a confiança 
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estabelecida no uso dos genéricos não deve ser abalada. “O share dos 
genéricos tem crescido continuamente ao longo dos últimos anos, o que 
demostra que, depois de iniciada a relação de consumo, esta se mantém”, 
afirma. 

“Como são eficazes e seguros, os genéricos fidelizam e garantem a 
qualidade dos tratamentos. Não há porque pagar mais caro para obter a 
mesma efetividade no tratamento”. 

De acordo com Silva, embora a maior parte do público da companhia 
seja dos segmentos A e B, nota-se uma confiança maior nas marcas por parte 
das classes C e D. “Essas pessoas não podem arriscar e errar na compra”. 

Para este ano, a ProGenéricos estima um crescimento no mesmo 
patamar de 2017. 

Perspectivas do setor 
Apesar do consumo de medicamentos ter aumentado no ano passado, o 

presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo (Sindusfarma), Nelson Mussolini, vê motivos para 
preocupação. 

“O aumento do consumo não foi tão expressivo, muito próximo ao do 
País. O faturamento cresceu 11%, mas não está cobrindo os investimentos nos 
últimos anos. A rentabilidade das empresas tem diminuído. Ajustes serão 
necessários, normalmente no desenvolvimento”. 

Mussolini afirma que o aperto é causado pela regulamentação de preços 
feita pelo governo. 

“Historicamente, o aumento é abaixo da inflação. Os remédios deveriam 
receber tratamento igual a outros insumos. Os produtos poderiam estar numa 
liberdade de preço e aumentar a concorrência”. 

Um levantamento da consultoria IQVA mostra que o mercado de MIPs 
teve crescimento de 5,4% de vendas em 2017. Em nota, a Associação 
Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição (Abimip) avalia 
o ano como desafiador, porém positivo. 

“O setor sofreu com a recuperação gradual da economia. Mesmo assim, 
avançamos não apenas em vendas, mas também no entendimento quanto ao 
papel que o segmento de MIP’s tem para a saúde do País”. 

A perspectiva é de crescimento do consumo em todos os segmentos em 
2018, alinhado com a melhora econômica do País. Porém, o custo da 
medicação ainda é um limitante ao acesso para parte da população. 

“Seria importante tirar essa carga tributária absurda em um produto tão 
essencial. Os estados têm problema de abrir mão de suas receitas, mas não 
observam que poderiam reduzir custos em internações”, afirma Nelson 
Mussolini. 

Guilherme Barsaglini concorda. “A tributação é o principal motivo de o 
remédio ser caro. É uma discrepância que tem que ser trabalhada pela 
indústria e discutida com o governo”. 
 
https://www.dci.com.br/impresso/mercado-nacional-de-genericos-conquista-
maturidade-na-crise-1.688084 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Varejo de item para obras fica estável 

 
05 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

As vendas de materiais de construção tiveram em fevereiro desempenho 
estável na comparação com o mesmo mês de 2017, mas queda de 9% quando 
comparado com janeiro, mostra a Pesquisa Tracking mensal da Anamaco, feita 
com 530 lojistas. 

Segundo o estudo, entre as categorias com maior variação negativa em 
fevereiro ante janeiro estão revestimento cerâmico (-9%) e tintas (-7%). O 
segmento telhas de fibrocimento manteve o mesmo patamar do mês anterior. 

De acordo com a pesquisa, todas as regiões do País apresentaram 
variações negativas em fevereiro. No Nordeste, as vendas caíram 16%, já no 
Sudeste 9%. No Centro-Oeste a retração foi de 6%, no Sul 15% e no Norte 8%. 

“Os primeiros meses do ano costumam ser bastante difíceis, pois são 
conhecidos por representar um período excessivo de chuvas, o que não 
favorece a realização de obras, afetando diretamente as nossas vendas”, diz o 
presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de 
Construção (Anamaco), Cláudio Conz. 

De acordo com ele, a atividade brasileira costuma retomar com maior 
intensidade após o Carnaval e no varejo de materiais de construção não é 
diferente. “Até porque a população tem gastos extras no início do ano, como 
IPTU, IPVA e matrículas escolares”. 

Para o executivo, a expectativa para os próximos meses é que a 
implementação do cartão reforma e o termino do período de chuvas incentivem 
o consumo de materiais. “O Governo, aos poucos, está lançando o programa 
em cada estado contemplado, dispondo um subsídio às famílias de baixa renda 
para compra de material de construção”, coloca. 

No curto prazo, no entanto, esse otimismo ainda não se observa na 
confiança dos empresários do setor. De acordo com o levantamento, para 
março, os lojistas estão divididos quanto às suas expectativas: 30% acham que 
as vendas vão retrair e 32% acham que vão crescer. Mesmo assim, cerca de 
16% das lojas têm intenção de contratar funcionários no mês de março. No 
longo prazo, as projeções estão melhores. A pretensão de realizar 
investimentos nos próximos 12 meses aumentou em 36%. 

A expectativa da entidade para o acumulado do ano é de crescimento de 
8,5% sobre o ano anterior. Para o primeiro semestre a projeção é de 5%. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/varejo-de-item-para-obras-fica-estavel-
1.688069 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Audiovisual 

Empresas terão R$ 50 milhões para criar e modernizar salas de cinema 

 
03 de Março de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

O maior benefício concedido por meio do Regime Especial de Tributação para 
Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine) já está 
disponível 
 

Em 2018, as empresas de exibição de filmes contarão com o benefício 
fiscal de até R$ 50 milhões para instalar novas salas de cinema ou modernizar 
aquelas que já estão em funcionamento. O benefício será concedido por meio 
do Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de 
Exibição Cinematográfica (Recine). Esse é o maior teto já disponibilizado na 
história do regime, que funciona desde 2012, e já está à disposição das 
empresas. 

Empresas terão R$ 50 milhões para criar e modernizar salas de 
cinemaComo funciona o Recine 

O regime permite a suspensão da cobrança de tributos federais nos 
investimentos de construção e modernização dos cinemas, como: o Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), o PIS/Pasep, o Cofins, o PIS-Importação 
e o Cofins-Importação. O Recine existe desde 2012 e foi renovado até 2019 
por meio de uma medida provisória enviada pelo presidente da República, 
Michel Temer, ao Congresso Nacional. 

Empresas terão R$ 50 milhões para criar e modernizar salas de 
cinemaBenefícios 

Desde sua criação, em 2012, o Recine foi o principal responsável pela 
expansão e modernização das salas de cinema e garantiu a digitalização de 
100% delas. Por meio dos benefícios fiscais, o regime estimula investimentos e 
amplia o mercado brasileiro de audiovisual, contribuindo para a retomada do 
crescimento econômico. 

Entre 2012 e 2016, o Recine viabilizou a implantação de mais de mil 
salas no País. No ano passado, beneficiou projetos de construção e reforma de 
outras 383, em 17 unidades da federação. Balanço da Agência Nacional do 
Cinema (Ancine) mostra que o Brasil terminou o ano passado com 3,2 mil salas 
de exibição e um público de 181,2 milhões de espectadores. 
 
http://www.brasil.gov.br/cultura/2018/03/empresas-terao-r-50-milhoes-para-
criar-e-modernizar-salas-de-cinema 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços - Bancos 

Burocracia atrapalha avanços tecnológicos no setor bancário brasileiro 

 

05 de Março de 2018 
Fonte: Correio Braziliense 

 
Caixas eletrônicos, compartilhados pelas instituições financeiras em outros países, se 
limitam a cada marca no Brasil, ou a pequenos grupos. Mudança, que já foi defendida 
pelo BC, esbarra na falta de competição, dizem especialistas 
 

Ir a um caixa eletrônico para sacar dinheiro, fazer um depósito com envelope 
ou consultar o saldo disponível se tornaram as mais simples possibilidades oferecidas 
pelas empresas do setor. A tecnologia disponível no mercado brasileiro já possibilita a 
abertura de contas em terminais de autoatendimento, depósitos sem envelope, 
solicitação de cartões e pagamento de contas, mesmo sem ser cliente de um banco. 
Acessar contas de diferentes instituições financeiras em qualquer equipamento, 
porém, segue sendo um sonho, embora comum em outros países. Isso seria uma 
realidade no Brasil caso a burocracia e a falta de competição no setor bancário e de 
tecnologia financeira pudessem ser superadas. 

A experiência oferecida pelos bancos brasileiros aos clientes nos terminais de 
autoatendimento tem deixado a desejar, opina Arthur Igreja, especialista em tecnologia 
e inovação. “O Brasil ficou para trás e penaliza os clientes com o serviço prestado 
atualmente”, diz. 

O compartilhamento das infraestruturas para que o cliente não fosse obrigado a 
acessar mais de um caixa eletrônico (Automatic Teller Machine, ATM na sigla em 
inglês) para movimentar contas de diferentes instituições era uma das medidas da 
primeira versão da Agenda BC+, apresentada pelo presidente do Banco Central (BC), 
Ilan Goldfajn, em dezembro de 2016. O item fazia parte do pilar Sistema Financeiro 
Nacional Mais Eficiente e, segundo a autoridade monetária, era uma das ações “para 
aumentar a racionalidade e a eficiência na compensação e na liquidação das 
transações de pagamentos”. 

Entretanto, essa medida, conhecida tecnicamente como interoperabilidade de 
caixas eletrônicos, foi excluída da Agenda BC e deixou de ser uma prioridade para o 
BC. Procurada, a autoridade monetária não se manifestou. Caberia à equipe de Ilan 
Goldfajn regulamentar essa possibilidade, assim como fez no caso das máquinas de 
cartão de crédito, obrigadas a aceitar todas as bandeiras existentes. 

Relatório 
Dados do Relatório de Inclusão Financeira (RIF), publicado pelo próprio 

regulador do sistema financeiro, apontam que a rede de ATM no Brasil se caracteriza 
pela baixa interoperabilidade, à exceção da rede Banco24Horas, que presta serviço a 
diversas instituições financeiras. A autarquia destaca ainda que, sem o 
compartilhamento de infraestrutura, as redes acabam por ser superdimensionadas, 
com pontos de atendimento sobrepostos. 

O documento ainda aponta que essa realidade levou o país a ostentar um 
número de terminais em relação à população acima da média mundial. Mas a média 
de transações por ATM é inferior ao padrão internacional. Essa realidade fica clara 
quando são analisados os números de terminais e operações. Dados da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) mostram que, entre 2011 e 2016, o número de caixas 
eletrônicos passou de 174 mil para 185 mil. No mesmo período, o total de transações 
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cresceu de 8,3 bilhões para 10 bilhões. O pico de uso dos caixas, porém, se deu em 
2014, com 10,2 bilhões. 

No meio do caminho, milhões de brasileiros perderam o emprego e milhares de 
empresas fecharam as portas diante de uma das maiores recessões que o país já 
atravessou. Além disso, a participação dos caixas eletrônicos entre todos os canais de 
atendimento caiu significativamente. Em 2011 representava 26% e em 2016 
despencou para 15%. Especialistas detalham que, sem interoperabilidade e com uma 
gama de serviços limitados, os clientes deixaram de lado os caixas eletrônicos e 
migraram para os demais canais de atendimento. 

Principal empresa do mercado de autoatendimento externo do Brasil, a 
TecBan, dona do Banco24Horas, possui atualmente 21,1 mil caixas eletrônicos em 
mais de 600 municípios. A empresa espera terminar o ano com 22 mil terminais de 
autoatendimento, além de expandir o número de transações de 1,9 bilhão para 2,1 
bilhões. A companhia tem como acionistas o Banco do Brasil, o Itaú Unibanco, o 
Santander, a Caixa Econômica Federal e o Bradesco. 

Grupo fechado 
O acordo de acionistas da TecBan impede a contratação de outras empresas 

para a rede externa de atendimento, os equipamentos fora das agências. Com isso, os 
cinco bancos que possuem mais de 75% dos ativos do sistema financeiro e a 
esmagadora maioria dos clientes impedem que outras empresas entrem no mercado. 
Além dominar a rede de terminais nas ruas, a TecBan tem quase metade de todo 
parque de ATM do país — 44% são da empresa. 

Na avaliação do consultor José Luiz Rodrigues, sócio da JL Rodrigues, Carlos 
Atila & Consultores Associados, diante da tecnologia disponível, que possibilitaria 
acesso ao sistema e a cidadania financeira para milhões de brasileiros 
desbancarizados, não faz sentido manter as redes de autoatendimento fechadas. “A 
interoperabilidade vai ao encontro da política do governo e do próprio BC. Tem um 
mote social. Em um país com 30% da população sem acesso à internet, a rede ATM 
tem papel importante”, comenta. 

Em nota, a TecBan informou que a rede de caixas compartilhados proporciona 
mais eficiência e aumento de capilaridade, além de maior comodidade aos 
consumidores. Além disso, a empresa detalhou que acredita na livre concorrência de 
mercado. “Tanto que existem outras redes compartilhadas no Brasil, como a Saque e 
Pague, a Rede Verde e Amarela, Dai Brasil e o compartilhamento de caixas entre 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, por exemplo. Além disso, no sistema 
financeiro,os bancos têm liberdade para escolherem suas redes e os modelos de 
atendimento ao cliente”, detalha a empresa. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/03/05/internas
_economia,663820/xxxxxx.shtml 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/03/05/internas_economia,663820/xxxxxx.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/03/05/internas_economia,663820/xxxxxx.shtml
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6. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Marketing de conteúdo nas redes sociais representa 20% das ações de 
anunciantes 

 
02 de Março de 2018 

Fonte: Digitalks 
 
Marketing de conteúdo é uma vertical estratégica para o anunciante, porque é 
capaz de conseguir resultados expressivos tanto do ponto de vista da 
performance de vendas quanto da construção de marca 
 

Quem entende de marketing digital sabe que todas as verticais são 
relevantes no processo de conversão do e-commerce, uma vez que impactam 
o usuário de várias formas, em diferentes momentos. Entre as opções 
disponíveis para as marcas propagarem seu nome na web, uma tem se 
destacado: o marketing de conteúdo, especialmente nas redes sociais. Um 
levantamento da rede de afiliação Awin junto aos seus anunciantes no Brasil 
mostra que o marketing de conteúdo em plataformas como blogs e Facebook 
representa 20% de todas as ações realizadas pelas marcas. 

Muitas vertentes, inclusive, se misturam. É comum, por exemplo, que 
sites que trabalham com cashback (como é conhecida a ação de marketing que 
devolve ao usuário parte do dinheiro que foi pago), ou portais que oferecem 
cupons de desconto, produzam conteúdo em conjunto com os influenciadores 
parceiros. 

Para Javier Gómez, Head of Publishers na Awin, essa é uma vertical 
estratégica para o anunciante, porque é capaz de conseguir resultados 
expressivos tanto do ponto de vista da performance de vendas quanto da 
construção de marca. “Cada vez mais, a tendência é que o marketing de 
afiliação se aproxime do universo dos influenciadores, atrelando conteúdos 
pertinentes de acordo com o público e com as temáticas“, comentou o diretor. 

Dentro do inbound marketing, segundo Gómez, o segmento que mais 
tem se destacado e registrado aumento de vendas são canais que abordam 
temas relacionados à tecnologia.  “Alguns dos fatores que influenciaram 
positivamente estes resultados são a maneira que esses afiliados do setor 
produzem os conteúdos, priorizando reviews bem detalhados e o chamado 
unboxing, ou seja, a prática de falar sobre produtos recém-lançados. Acredito 
que, no futuro, esses serão os grandes geradores de receita do e-commerce 
nacional“, finalizou. 
 
https://digitalks.com.br/noticias/marketing-de-conteudo-nas-redes-sociais-
representa-20-das-acoes-de-anunciantes/ 
 

Voltar ao índice 

https://digitalks.com.br/noticias/marketing-de-conteudo-nas-redes-sociais-representa-20-das-acoes-de-anunciantes/
https://digitalks.com.br/noticias/marketing-de-conteudo-nas-redes-sociais-representa-20-das-acoes-de-anunciantes/
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7. Serviços – Turismo 

Lei Brasileira de Inclusão é regulamentada 

 
02 de Março de 2018 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Decreto assinado pelo presidente da República define os critérios mínimos 
para acessibilidade nos hotéis e pousadas brasileiras 
 

O decreto que regulamenta a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) da Pessoa 
com Deficiência foi publicado nesta sexta-feira (2) no Diário Oficial da União, 
fruto de articulação do Ministério dos Direitos Humanos (MDH). O texto divide 
os estabelecimentos em três propostas – (1) os já existentes, construídos até 
29 de junho de 2004, antes da publicação das normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT); (2) os já existentes, construídos entre 30 de 
junho de 2004 e 2 de janeiro de 2018; (3) e os novos estabelecimentos, 
construídos a partir deste ano. 

“A acessibilidade tem sido uma preocupação constante do Ministério do 
Turismo. A regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão é um avanço para o 
país. Com o novo texto, conquistamos a garantia de que as pessoas com 
deficiência poderão ter uma experiência totalmente positiva em suas viagens 
pelo Brasil. O turismo deve ser acessível, inclusivo e para todos”, afirmou o 
ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Para o primeiro grupo, o decreto prevê que os estabelecimentos devem 
atender, em no máximo quatro anos, o percentual mínimo de dez por cento de 
dormitórios acessíveis, sendo 5% com as características construtivas, com 
obras estruturantes para atender as normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT; e outros 5% com ajudas técnicas e os recursos de acessibilidade, como 
a instalação de barras de apoio no box do chuveiro e campainhas sonoras e 
ajuste da altura da ducha do chuveiro. Para o grupo (2), a regra estabelecida é 
a mesma 

De acordo com o texto, os novos estabelecimentos, construídos ou com 
projetos protocolados a partir de 3 de janeiro de 2018, deverão dispor de 5% 
dos dormitórios construídos seguindo todas as regras da ABNT e os demais 
95% devem dispor de recursos de acessibilidade. 

Para Jairo Klepacz, representante da Associação Brasileira das 
Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), representante do setor nos debates a 
respeito do tema junto ao Ministério do Turismo e a Casa Civil, a 
regulamentação é um avanço para o turismo, uma vez que dá segurança 
jurídica ao setor. “O setor privado assume agora de forma definitiva as regras e 
conceitos da LBI, atraindo uma parcela significativa da população para o 
mercado de turismo. Além disso, o regulamento destrava uma série de 
investimentos previstos pela rede hoteleira, que aguardava apenas a definição 
das novas regras para iniciar construções”, afirmou. 

O decreto nº 9.296 detalha os recursos necessários para os 
estabelecimentos suprirem totalmente as necessidades das pessoas com 
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deficiência. De acordo com o texto “o atendimento aos princípios do desenho 
universal nos projetos arquitetônicos de hotéis, pousadas e estruturas similares 
pressupõe que o estabelecimento, como um todo, possa receber, na maior 
medida possível, o maior número de hóspedes, independentemente de sua 
condição física, sensorial, intelectual ou mental, e garantir que essas pessoas 
possam desfrutar de todas as comodidades oferecidas”. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10836-lei-
brasileira-de-inclus%C3%A3o-%C3%A9-regulamentada.html 
 

Voltar ao índice  
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8. Comércio Eletrônico 

E-commerce deve crescer 15% em 2018 e chegar a R$ 69 bi de 
faturamento 

 
02 de Março de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O e-commerce brasileiro deve crescer 15% em 2018 em relação ao 
mesmo período do ano passado, com previsão de faturamento de R$ 69 
bilhões. O ano pode registrar mais de 220 milhões de pedidos nas lojas 
virtuais, com um tíquete médio de R$ 310. Em 2017, o e-commerce obteve 
faturamento de R$ 59,9 bi e fechou com 203 milhões de pedidos e um tíquete 
médio de R$ 294. Os dados são da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm). 

De acordo com o relatório da associação, a dependência das lojas de e-
commerce em grandes marketplaces, como Americanas, Submarino e 
Amazon, é evidente em quase todas as categorias de compra, já que 31,5% 
das vendas são efetuados neste canal. O Sul é a região com a melhor taxa de 
conversão média (1,5%). 

Reginaldo Stocco, cofundador da VHSYS, startup que fornece solução 
tecnológica para gestão empresarial, confirma a tendência e afirma que 
ferramentas de integração com grandes lojas virtuais aliadas a softwares de 
gestão de vendas devem ditar o mercado. “Os números apontam para os 
marketplaces e o principal impulsionador das compras online continua sendo a 
comodidade, tanto para quem compra quanto para quem vende. Os pedidos 
precisam ser faturados com mais rapidez, o estoque precisa ser controlado 
com exatidão, o controle de entrada e saída de dinheiro do caixa precisam ser 
feitos com segurança. Ferramentas de integração acabam conectando os 
lojistas com os principais marketplaces e oferecem softwares para controle de 
venda e gestão”, diz. 

As categorias que mais dependem de vendas por marketplaces são 
eletroeletrônicos, cama, mesa e banho, ferramentas e produtos para 
bebês/crianças. Os canais com menor porcentagem de vendas são moda e 
acessórios, sexshop e móveis para a casa. 

Smartphone 
Com a maior presença dos smartphones, a parcela de compras por 

dispositivos móveis cresceu de 22% para 31% entre 2016 e 2017. O desktop 
ainda predomina, mas de acordo com o relatório da ABComm, o mobile deverá 
crescer rapidamente em até quatro anos e será o principal dispositivo em 
acesso e conversão. 

Taxa de conversão 
O Sul é a região com a melhor taxa de conversão média (1,5%), seguido 

do Sudeste (1,4%), Centro-Oeste (1,3%) e Norte (1,0%). O Nordeste tem a 
menor taxa de conversão, com 0,9%. 

Sazonalidade 
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O número de pedidos está mais concentrado no 2º semestre, com 
55,2% das vendas do ano de 2017. O mês com maior número de pedidos foi 
novembro, que concentra as vendas da Black Friday e do Natal. 

Os meses com menor número de pedidos são janeiro e fevereiro, por 
causa das férias escolares do verão. 

De acordo com relatório da ABComm, a categoria com mais itens por 
pedido foi a de alimentos e bebidas, que considera as vendas de 
supermercados (15,7 itens por pedido), seguida de ferramentas, com 10,5 itens 
por pedido. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-deve-crescer-15-
em-2018-e-chegar-a-r-69-bi-de-faturamento/ 
 

Voltar ao índice  
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9. Curtas 

Confiança do consumidor recua 1,6% 

 
05 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços 
 

A confiança do consumidor brasileiro caiu 1,6% em fevereiro, de acordo 
com o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), divulgado pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

O indicador, divulgado na última sexta-feira (2) atingiu 102,7 pontos, 
recuo de 0,2% em relação a janeiro e 4,9% inferior à média histórica. 

"A permanência do INEC em um patamar baixo sugere que a 
recuperação da demanda nos próximos meses continuará a ser moderada", 
afirma a confederação. 

Na comparação com fevereiro de 2017, as expectativas estão melhores 
apenas em relação ao endividamento e à renda pessoal e houve piora nas 
projeções para a inflação, situação financeira e desemprego. Houve uma 
melhora de 0,3% nas projeções para o endividamento na comparação anual e 
de 0,9% na mensal. 

 
Voltar ao índice  
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10. 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 
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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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