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1. Tributos 

Receita envia cartas a profissionais liberais que não recolheram 
previdência 

 
05 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Receita Federal começou a enviar nesta semana 74.442 cartas a 
profissionais liberais e autônomos de todo o país que declararam rendimentos 
do trabalho recebidos de outras pessoas físicas, mas não recolheram a 
contribuição previdenciária correspondente. Apenas no estado de São Paulo 
serão enviadas 21.485 cartas, das quais 11.269 referentes a contribuintes 
residentes na capital, informou hoje (5) a Receita Federal. 

São alvos da operação profissionais liberais como médicos, dentistas, 
psicólogos, fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos, contadores, advogados e 
autônomos, como pintores, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pedreiros, 
cabeleireiros, entre outros. 

Os indícios levantados na operação indicam uma sonegação total, no 
período 2013 a 2015, de aproximadamente R$ 841,3 milhões, não 
considerados juros e multas. Quase 30% desse valor (R$ 247,5 milhões) 
referem-se a contribuintes de São Paulo, sendo 15% (R$ 132,5 milhões) 
paulistanos. 

De acordo com a Receita, o objetivo da Operação Autônomos é alertar 
os contribuintes sobre a obrigatoriedade e eventual ausência ou insuficiência 
de recolhimento da contribuição previdenciária relativa aos anos de 2013, 2014 
e 2015. Os contribuintes notificados poderão fazer espontaneamente o 
recolhimento dos valores devidos, com os respectivos acréscimos legais, até o 
dia 31 de janeiro de 2018. 

A partir de fevereiro, a Receita Federal dará início aos procedimentos de 
fiscalização dos contribuintes que não regularizarem sua situação, apurando e 
constituindo os débitos com multas que podem variar de 75% a 225% da 
contribuição devida. Além disso, o contribuinte estará sujeito a representação 
ao Ministério Público Federal para verificação de eventuais crimes contra a 
ordem tributária. 

A alíquota da contribuição previdenciária individual é 20% sobre o 
respectivo salário de contribuição. O salário de contribuição, por sua vez, 
corresponde à remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta 
própria, respeitados os limites mínimos e máximos estabelecidos pela 
legislação (confira na tabela abaixo): 

Ano de 2017 – de R$ 937,00 a R$ R$ 5.531,31 
Ano de 2016 – de R$ 880,00 a R$ 5.189,82 
Ano de 2015 – de R$ 788,00 a R$ 4.663,75 
Ano de 2014 – de R$ 724,00 a R$ 4.390,24 
Ano de 2013 – de R$ 678,00 a R$ 4.159,00 
“Além de obrigatória, a correta apuração mensal e o correspondente 

recolhimento da contribuição previdenciária devida pelos profissionais liberais e 
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autônomos refletem positivamente no cálculo de seus futuros benefícios 
previdenciários”, destacou a Receita. 

O próprio segurado contribuinte individual é responsável pela apuração e 
o recolhimento da sua contribuição previdenciária (INSS) em qualquer agência 
bancária. Os acréscimos legais podem ser calculados no link: 
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml 

De acordo com o Fisco, as inconsistências encontradas pela Receita 
Federal e as orientações para autorregularização constam da carta que está 
sendo enviada. Para confirmar a veracidade da correspondência, o cidadão 
pode acessar o endereço eletrônico 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/atendimento-virtual e checar a 
mensagem enviada para a sua caixa postal do Centro Virtual de Atendimento 
ao Contribuinte (e-CAC). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/receita-envia-cartas-
profissionais-liberais-que-nao-recolheram-previdencia 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços – Meios de Pagamento 

Compras com cartões sobem 9% no 3º tri, maior alta em 2 anos, diz 
associação 

 
04 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Compras no débito cresceram 11% ante 3º trimestre de 2016, já as compras no 
crédito avançaram 7,6%. 

 
As compras com cartões de crédito e débito no Brasil somaram R$ 308 

bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 9% em sobre mesma etapa do 
ano passado, no maior ritmo de expansão anual desde o segundo quarto de 
2015, afirmou nesta segunda-feira (4) a entidade que representa o setor, 
Abecs. 

No período, as compras com cartão de débito cresceram 11% contra um 
ano antes, para R$ 120 bilhões, enquanto as pagas com cartão de crédito 
avançaram 7,6%, para cerca de R$ 188 bilhões. 

A previsão da entidade para 2017 é de crescimento de próximo de 7,5% 
no volume e compras com cartões e de expansão de dois dígitos no ano que 
vem. Os números acumulados deste ano até setembro não foram divulgados. 

Segundo a Abecs, a taxa média do rotativo caiu 57% desde março, 
quando o Banco Central estabeleceu em 30 dias o prazo máximo para uso 
dessa modalidade, uma das mais caras do país. Desde então, a taxa média 
anual do produto passou de 466,4% (15,5% ao mês) para 201,1%. (9,6% 
mensal) em outubro. 

Com base em dados do BC, de março a outubro o crédito movimentado 
pelo rotativo caiu de 16,8 bilhões para R$ 13,3 bilhões. E o índice de 
inadimplência do cartão foi de 6,8% em outubro, o menor índice desde março 
de 2015. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/compras-com-cartoes-sobem-9-no-3-tri-
maior-alta-em-2-anos-diz-associacao.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços - Telecomunicações 

Número de celulares com 4G supera o de com 3G no país 

 
05 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Em outubro, o número de celulares com a tecnologia 4G já ultrapassou o 
de celulares 3G no Brasil, de acordo com balanço divulgado hoje (5) pela 
Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). 

Os celulares 3G apresentaram evolução constante até 2015, quando 
atingiram 159 milhões. A partir de então, o 4G, que entrou em operação no país 
final de 2012, começou a crescer mais, segundo a entidade. 

No total, o país fechou outubro com 95 milhões de celulares 4G e 92 
milhões de unidades com tecnologia 3G. 

Segundo a Telebrasil, se o ritmo de crescimento do 4G for mantido, o 
número de celulares com essa tecnologia no país deve chegar a 100 milhões 
até o fim de dezembro. 

Cobertura 
A rede 4G chega a 3.363 municípios brasileiros. Desde o início do ano, 

1.837 novos municípios foram conectados a essa tecnologia. 
Já a cobertura 3G alcança 5.099 municípios. “Esse número de cidades 

ultrapassa em muito a obrigação que deveria ser cumprida somente em 
dezembro de 2017, que é de 3.917 municípios conectados com o 3G”, afirma a 
entidade. 

Rede 2G 
De acordo com o balanço, o uso da tecnologia 2G no país continua em 

queda. Nos últimos 12 meses, o número de aparelhos com essa tecnologia 
caiu 31%. Em outubro de 2016, eram 51 milhões e agora são 36 milhões. 

De acordo com a Telebrasil, “a maior barreira de migração do 2G para 
outras tecnologias com acesso à internet (3G e 4G) é o preço do smartphone, 
que além de ser alto para a população de baixa renda, tem uma tributação 
elevada sobre o aparelho”. 

Velocidade 
O 4G permite maior velocidade de navegação na internet, com até 100 

megabits por segundo (Mbps) de download. No entanto, pesquisa da Open 
Signal divulgada em novembro mostra que o Brasil ocupa o 42ª lugar entre os 
países com a pior acessibilidade do mundo na cobertura 4G. O ranking leva em 
conta o tempo a que os usuários têm acesso às redes de 4G sem cair para 
uma rede tecnológica anterior. 

O levantamento reuniu informações de usuários de internet de 77 
países. Em primeiro lugar aparecem a Coreia do Sul e o Japão, onde a rede 
4G fica presente em mais de 90% do tempo. A Noruega aparece em terceiro, 
com mais de 80%. 

A pesquisa mostrou também que os usuários brasileiros só conseguem 
acessar a rede 4G em 59,31% das vezes que tentam. Em média, a velocidade 
da conexão obtida pelos brasileiros ficou na faixa de 20,34 Mbps. 
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Entre as operadoras brasileiras, a Claro lidera o ranking de 
conectividade 4G com velocidade média de download de 29,2 Mbps. A Vivo 
ficou com o segundo lugar, com média de 20,6 Mbps. De acordo com o 
levantamento, a Oi e a Tim continuam oferecendo velocidade abaixo da média 
global, que é de 16,2 Mbps. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/numero-de-celulares-
com-4g-supera-os-com-3g-no-pais 
 

Voltar ao índice 
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Cadastro que permite bloqueio de celular furtado tem adesão de 80% dos 
estados 

 
05 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Mais de 80% dos estados já aderiram ao Cadastro Nacional de Estações 
Móveis Impedidas (Cemi), que permite o bloqueio de celulares extraviados, 
furtados ou roubados. Apenas Acre, Alagoas, Amapá, Maranhão e Pará ainda 
não aderiram ao sistema. Em novembro, 48,9 milhões de celulares foram 
bloqueados. 

Os números foram divulgados hoje (5) pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), cuja área técnica tem mantido contato com os 
estados que ainda não aderiram ao cadastro para que integrem o projeto. 

O registro no Cemi permite que o bloqueio dos aparelhos seja feito 
diretamente pelas polícias estaduais, sem necessidade de o cliente procurar a 
prestadora de serviço telefônico. O bloqueio é feito por meio de ambiente 
online, diretamente na base de dados de registro dos aparelhos. 

O bloqueio também pode ser feito por comerciantes, distribuidoras ou 
fabricantes de celular que tiverem cargas roubadas, bastando para isso acionar 
também os órgãos de segurança. 

Até o momento, 147,6 mil aparelhos foram bloqueados por solicitação de 
órgãos de segurança. Outros 8,9 milhões foram bloqueados por usuários das 
operadoras no Brasil. 

Aparelhos piratas 
Além do bloqueio, a agência reguladora tem adotado medidas para 

dificultar o uso de aparelhos não homologados no país, os chamados piratas. 
No final de novembro, a Anatel definiu que o bloqueio começará a ser aplicado 
no dia 9 de maio do ano que vem. 

Inicialmente, a medida afetará apenas os aparelhos irregulares em 
operação no Distrito Federal e em Goiás. Nas demais regiões do país, o 
bloqueio ocorrerá em duas fases, programadas para 8 de dezembro de 2018 e 
24 de março de 2019. 

A Anatel considera piratas os aparelhos não certificados pela agência ou 
então que tenham o chamado Imei (International Mobile Equipment Indentity), 
que é o número de identificação do aparelho, adulterado, clonado ou que tenha 
passado por outras formas de fraude. 

Além de celulares, a medida deve abranger outros dispositivos, como 
tablets e máquinas de cartão de crédito, que usam chip para acessar a rede de 
dados das operadoras. A iniciativa, de acordo com a Anatel, visa inibir o furto, 
roubo ou contrabando de aparelhos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/cadastro-que-
permite-bloqueio-de-celular-furtado-tem-adesao-de-80-dos 
 

Voltar ao índice  
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação de baixa renda recua em novembro 

 
06 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Queda veio principalmente de hortaliças e legumes; O indicador acumula alta 
de 2,1% no ano e 2,29% nos últimos 12 meses, segundo a FGV. 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), que mede a 
inflação para famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos, apresentou em 
novembro variação de 0,21%, taxa 0,21 ponto percentual abaixo da apurada 
em outubro, quando o índice registrou variação de 0,42%. O indicador acumula 
alta de 2,1% no ano e 2,29% nos últimos 12 meses, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 

Em novembro, o IPC-BR registrou variação de 0,36%. A taxa do 
indicador nos últimos 12 meses ficou em 3,35%, nível acima do registrado pelo 
IPC-C1. 

Cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram 
decréscimo em suas taxas de variação: alimentação (0,31% para -0,47%), 
habitação (1,06% para 0,92%), comunicação (0,6% para -0,42%), vestuário 
(0,07% para -0,17%) e despesas diversas (0,49% para 0,13%). 

Em contrapartida, os grupos transportes (-0,2% para 0,58%), educação, 
leitura e recreação (-0,08% para 0,53%) e saúde e cuidados pessoais (0,21% 
para 0,23%) apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. 

Veja destaques da variação de preços por itens: hortaliças e legumes 
(11,04% para -2,44%); gás de botijão (3,93% para 1,74%); tarifa de telefone 
residencial (0% para -1,75%); roupas (0,17% para -0,33%); cigarros (1,05% 
para 0,02%); gasolina (-0,01% para 3%); passagem aérea (-9,42% para 
6,23%); salão de beleza (0,09% para 0,46%). 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-de-baixa-renda-recua-em-
novembro.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Mais de 40% das empresas querem ampliar equipe em 2018, diz pesquisa 

 
04 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Levantamento inclui grandes e médias empresas; companhias esperam 
aumento de quase 20% no faturamento, e mais da metade cita ainda projetos 
de lançar novos produtos e serviços. 
 

Prevendo uma melhora do faturamento no próximo ano, 41% das 
grandes e médias empresas pretendem aumentar o número de funcionários em 
2018. No ano passado, esse objetivo era citado por apenas 26% das 
empresas. É o que aponta uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (5) pela 
Deloitte. 

Entre as companhias pesquisadas, 12% apontam que pretendem reduzir 
o número de empregados, enquanto 47% devem mantê-lo inalterado no 
próximo ano. 

Vendas e investimentos 
Em média, as empresas esperam que as vendas subam quase 20% 

entre 2017 e 2018. O estudo mostra ainda que há perspectiva de aumento dos 
investimentos. A justificativa para isso, de acordo com 63% das empresas, é a 
expectativa de retomada do crescimento econômico no Brasil. 

A estimativa das empresas, em média, é que eles aumentem 15,8% 
entre este ano e o próximo. No terceiro trimestre de 2017, os investimentos no 
Brasil voltaram a subir após 4 anos de queda, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística (IBGE). 

O projeto de investimento mais citado pelas empresas é o lançamento 
de novos produtos ou serviços, apontado por 56% das companhias que 
participaram da pesquisa. Outras 40% citam a substituição de máquinas, 
equipamentos e instalações, e 19% falam em ampliar os pontos de venda. 

A abertura de novas unidades fabris é o investimento menos citado 
como previsões para 2018, com apenas 8% das respostas. 
 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mais-de-40-das-
empresas-querem-ampliar-equipe-em-2018-diz-pesquisa.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Curtas 

Pedidos de falência caem 17,1% no acumulado do ano 

 
04 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O número de pedidos de falência no Brasil caiu 17,1% de janeiro a 
novembro em comparação com o mesmo período de 2016, segundo 
levantamento divulgado hoje (4) pela Boa Vista - Serviço Central de Proteção 
ao Crédito (SCPC). De outubro para novembro, as solicitações de falência 
caíram 4,5%. 

Por outro lado, as falências decretadas subiram 3,1% no acumulado do 
ano até novembro em relação a 2016. Os pedidos de recuperação judicial 
tiveram retração de 23,3% no período, apesar da alta de 41,5% registrada em 
novembro na comparação com outubro. 

Segundo o SCPC, a queda nas falências verificada ao longo deste ano 
indica que as empresas passam a ter melhores condições de solvência após 
um período de intensa redução da atividade econômica, acompanhada de 
queda no consumo. “Tendência que deverá ser mantida devido às melhorias 
das condições de juros, spreads [diferença entre taxa de captação dos 
recursos pelos bancos e juros cobrados dos clientes], inflação, entre outros 
fatores”, destaca a consultoria. 
 

Voltar ao índice 
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


