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1. MDIC 

MEI ganha mais três dias para evitar cancelamento do CNPJ 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: MDIC 
 
Governo prorroga prazo até 26 de janeiro para que microempreendedores 
individuais fiquem quites com suas obrigações 
 

O novo prazo para o Microempreendedor Individual (MEI) se regularizar 
junto à Receita Federal será até as 23h59 desta sexta-feira (26/01). A medida 
foi tomada nesta terça-feira em reunião, em Brasília, com integrantes do 
Governo Federal. Após esse período, ocorrerá o cancelamento definitivo dos 
CNPJs. 

A listagem com os CNPJs suspensos está disponível no Portal do 
Empreendedor, onde é possível fazer a busca pelo CNPJ ou pelo Cadastro de 
Pessoa Física (CPF). “O microempreendedor que já regularizou sua situação 
não precisa se preocupar. Queremos com isso garantir que o MEI fique em dia 
com suas obrigações”, explica o secretário especial da Micro e Pequena 
Empresa, José Ricardo da Veiga. 

Foram suspensos os CNPJs de microempreendedores individuais (MEI) 
que não pagaram nenhuma guia mensal (DAS) referente aos períodos de 
apuração de 2015, 2016 e 2017 e não entregaram nenhuma declaração anual 
(DASN-SIMEI) referentes aos anos de 2015 e 2016. 

Para se regularizar, o MEI pode solicitar o parcelamento dos seus 
débitos em até 60 meses. Caso ele realize algum dos pagamentos pendentes 
ou entregue alguma das declarações atrasadas até o dia 26 de janeiro de 
2018, evitará o cancelamento. A baixa definitiva do CNPJ (prevista na LC 
123/06) não poderá ser revertida e os débitos migrarão automaticamente para 
o CPF vinculado. Para continuar a exercer alguma atividade econômica 
formalmente, o MEI deverá tirar novo CNPJ. 

O cancelamento da inscrição do MEI é previsto no Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e foi regulamentado por meio 
da Resolução n° 36/2016 do CGSIM, criada para tratar do processo de registro 
e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas. A suspensão e o 
posterior cancelamento visam otimizar o relacionamento do governo com os 
MEI ativos, de modo a melhorar o desenvolvimento de políticas públicas que 
atendam esses empresários. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3043 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Saque do PIS/Pasep para idosos sem conta bancária a partir de 60 anos 
começa nesta quarta-feira 

 
24 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 

Saques devem injetar cerca de R$ 23,6 bilhões na economia, segundo 
previsão do governo. 
 

Os beneficiários do Fundo PIS/Pasep com idade a partir de 60 anos e 
que não possuem conta em banco poderão sacar o dinheiro do benefício a 
partir desta quarta-feira (24), segundo o calendário de retiradas divulgado pelo 
Ministério do Planejamento. 

O dinheiro já havia sido liberado no dia 8 de janeiro para mulheres com 
62 anos ou mais e homens com 65 anos ou mais. Na segunda-feira (22), 
idosos com idade a partir de 60 anos com conta corrente ou poupança 
individual na Caixa e no Banco do Brasil tiveram o dinheiro depositado por 
meio de crédito automático. 

Tem direito aos recursos do fundo de cotistas o trabalhador do setor 
público ou privado que tenha contribuído para o PIS ou Pasep até 4 de outubro 
de 1988 e que não tenha feito o resgate total do saldo. 

12,5 milhões de beneficiados 
No total, 12,5 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados pela 

medida, injetando cerca de R$ 23,6 bilhões na economia. Até o dia 1º de 
janeiro, foram pagos R$ 2,22 bilhões a cerca de 1,7 milhão de cotistas do 
Fundo PIS-Pasep, segundo o Ministério do Planejamento. Já a Medida 
Provisória 813/17 amplia o número de beneficiários em 4,5 milhões, que 
receberão R$ 7,8 bilhões. 

Descontando o público que já sacou seus recursos em 2017, a partir de 
janeiro de 2018, ficarão disponíveis R$ 21,4 bilhões a 10,9 milhões de pessoas. 

A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento dos recursos 
do PIS, que corresponde a cerca de 70% dos saques. Já as contas do Pasep, 
vinculadas aos servidores públicos civis ou militares, são administradas pelo 
Banco do Brasil e correspondem a 30%. 

A liberação do PIS/Pasep para idosos faz parte da agenda positiva do 
governo Michel Temer, que enfrenta baixa popularidade. A medida é similar ao 
saque das contas inativas do FGTS, que injetou neste ano cerca de R$ 44 
bilhões na economia. 

De acordo com o Ministério do Planejamento, nessa nova etapa de 
saques, haverá crédito automático dos valores dos cotistas para os 
dependentes ou herdeiros, mesmo que eles não sejam correntistas do Banco 
do Brasil ou da Caixa. O governo está cruzando dados dos bancos e do INSS 
para liberar os recursos. 

O volume de retiradas do dinheiro está abaixo do esperado, segundo o 
Planejamento, pelo desconhecimento da existência do dinheiro. Haverá mais 
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divulgação por parte do governo, Caixa e BB para incentivar principalmente os 
filhos e netos a consultarem os saldos de seus familiares. Quem tiver dúvidas 
sobre a existência ou não do dinheiro, pode procurar os bancos. 

Balanço do Pasep 
O Banco do Brasil realizou, até 31 de dezembro de 2017, o pagamento 

de 394 mil cotas do Pasep, totalizando R$ 659 milhões. Com a liberação do 
dinheiro para cotistas com idade a partir de 60 anos, haverá mais 850 mil 
beneficiários, com recursos ampliados em R$ 1,8 bilhão. Dessa forma, o 
público total que pode realizar o saque das cotas do Pasep pelo motivo de 
idade (a partir de 60 anos) passou a ser de 1,6 milhão, totalizando R$ 4,5 
bilhões. 

Durante o calendário de saques no ano passado, a maior parte das 
retiradas foram feitas pelos beneficiários com idade a partir de 62 anos para 
mulheres e 65 anos para homens: 67,62%. Aposentados corresponderam a 
27,84% e idosos a partir de 70 anos, a 0,25%. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/saque-do-pispasep-para-idosos-sem-
conta-bancaria-a-partir-de-60-anos-comeca-nesta-quarta-feira.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Confiança do comércio sobe 1,1% em janeiro ante dezembro 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços 
 
Na relação com igual período do ano passado, houve aumento de 15% 
 

Os comerciantes brasileiros iniciaram 2018 mais otimistas, segundo a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de 
Confiança do Empresário do Comércio (Icec) subiu 1,1% na passagem de dezembro 
para janeiro, para 110,1 pontos. Na comparação com janeiro do ano passado, houve 
aumento de 15%. "A melhora gradativa das condições econômicas, o recuo nas taxas 
de juros, a inflexão do mercado de trabalho e a trajetória favorável da inflação 
proporcionaram uma elevação da confiança do empresário no curto prazo", explicou 
Bruno Fernandes, economista da CNC, em nota. 

O subíndice que mede a avaliação das condições correntes cresceu 1,7% em 
janeiro ante dezembro. Em relação a janeiro de 2017, o salto foi de 41,9%. Apesar da 
melhora, o componente continua na zona negativa (abaixo dos 100 pontos), aos 83 
pontos. 

Em janeiro, 43,6% dos comerciantes consideram o desempenho do comércio 
melhor do que há um ano e 37,4% dos entrevistados avaliam que a situação da 
economia está mais positiva. 

O Índice de Expectativas do Empresário do Comércio aumentou 1,7% em 
relação a dezembro. Na comparação com janeiro de 2017, houve elevação de 5,9%. 
Aos 151,3 pontos, o componente permanece como o único subíndice da pesquisa 
acima da zona de indiferença. Na avaliação de 82,7% dos entrevistados, a economia 
vai melhorar nos próximos seis meses. 

O subíndice que mede as intenções de investimento do comércio aumentou 
2,0% em janeiro ante dezembro. Na comparação com janeiro de 2017, a elevação foi 
de 11,8%, com destaque para o aumento da intenção de investir na empresa (+21%). 

Considerando a perspectiva de melhor desempenho das vendas e 
contratações, houve maior intenção de contratar funcionários (+12,2%) do que em 
janeiro de 2017, assim como maior intenção de renovar os estoques (+3,8%). 

Para 27,5% dos comerciantes consultados em janeiro, porém, o nível dos 
estoques está acima do que esperavam, embora essa proporção seja menor do que a 
apontada em dezembro (27,9%). 

A CNC estima que o volume de vendas do comércio varejista ampliado - que 
inclui automóveis e material de construção - tenha crescido 3,9% em 2017 e registre 
expansão de 5,1% em 2018. 

 
http://www.dci.com.br/economia/confianca-do-comercio-sobe-1-1-em-janeiro-
ante-dezembro-1.678687 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Serviços – o elo fraco da produtividade 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: Economia de Serviços 
 

Um dos consensos econômicos no Brasil é o de que a nossa 
produtividade é baixa e a competitividade das empresas deixa a desejar. O que 
explica esta inquietante situação? Obviamente, as explicações são múltiplas. 
Este blog defende que uma das mais importantes explicações é a baixa 
produtividade e competitividade do setor de serviços. 

De fato, como temos discutido já há muito neste espaço, as empresas 
de serviços são, na sua grande maioria, muito pequenas, pouco produtivas, 
têm pouco acesso a crédito e a tecnologia, seus gerentes e/ou proprietários 
têm baixa qualificação e os funcionários são pouco treinados. Mesmo que 
separemos os serviços prestados às famílias dos serviços prestados às 
empresas, ainda assim encontraremos evidências de indicadores de 
produtividade preocupantes. 

Comparação internacional de preço e qualidade de serviços supridos às 
empresas, como serviços de transporte e logística, energia elétrica, serviços de 
intermediação financeira, telecomunicações e serviços profissionais, mostra um 
quadro alarmante. Para tornar a estória ainda mais alarmante, a oferta e a 
qualidade dos serviços de agregação de valor e diferenciação de produtos, tais 
como P&D, design, marcas, softwares avançados, plataformas digitais, 
distribuição e serviços profissionais de padrão internacional são escassos e 
caros. Aqui perdemos fácil de 7 a 1 para muitos países. O problema é que 
esses serviços são determinantes para que se possa ambicionar participar da 
economia do século XXI como protagonista. 

O setor de serviços já responde por 73% do PIB e o consumo 
intermediário de serviços corresponde a 64% do valor adicionado da 
manufatura. Na agricultura e na mineração, aquela participação não apenas é 
alta, mas vem crescendo a taxas superiores às da indústria. 

Evidências empíricas apresentadas no blog mostram que serviços 
prestados às empresas não aparecem por geração espontânea, mas resultam 
da demanda por novas soluções para a indústria, agricultura, mineração e para 
o próprio setor de serviços. A contração da indústria no Brasil ajuda a explicar a 
minguada oferta de serviços sofisticados. Nos casos da agricultura e da 
mineração, questões regulatórias, tributárias, aversão a risco, dentre outras, 
ajudam a explicar a elevada participação de serviços estrangeiros no consumo 
intermediário daqueles setores. 

Evidências empíricas também aqui examinadas mostram que a conta de 
comércio exterior de serviços é estruturalmente deficitária e é altamente 
sensível à elevação do PIB e, portanto, é fonte potencial de fragilidade nas 
contas externas. 

A conclusão não poderia ser outra, que não a de que o setor de serviços 
é o elo mais fraco da economia brasileira. Sem um setor de serviços forte, 
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moderno, sofisticado, competitivo e internacionalizado, será difícil ao país se 
reposicionar na economia global e crescer de forma sustentada. 

Mas o Brasil não é caso singular. O México, por exemplo, padece de 
enfermidade similar, embora as causas primárias da sua chaga não sejam 
exatamente as mesmas das nossas. 

O que fazer? Os serviços, sobretudo aqueles prestados às empresas, 
têm que estar no centro das políticas produtivas se de fato quisermos atacar as 
dificuldades de competitividade do nosso setor produtivo. 

Como ponto de partida, será preciso ao país se convencer da 
importância do setor de serviços, o que hoje ainda não está posto. Em seguida, 
teremos que atacar as causas mais óbvias da fraqueza do setor. Aqui, incluem-
se questões de recursos humanos, de acesso a crédito e a tecnologias, de 
empreendedorismo, de internacionalização, de comércio exterior, de 
investimentos, de estrutura de competição e questões tributárias e regulatórias. 
Foco das políticas em cadeias produtivas, incluindo os serviços, e não apenas 
em atividades econômicas pontuais, também será muito útil. Aqui, os bancos 
públicos poderão ter um papel determinante. 
 
https://economiadeservicos.com/ 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços - Bancos 

Caixa não usará empréstimo do FGTS em 2018 

 

23 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Apesar da necessidade de cumprir padrões mais elevados de segurança 

financeira a partir de 2019, a Caixa Econômica Federal não usará o 
empréstimo de R$ 15 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) este ano, informou hoje (23) o Conselho de Administração do banco. 
Em nota oficial, a instituição financeira informou que recorrerá a outros 
instrumentos para se enquadrar nos requerimentos mínimos de capital que 
entrarão em vigor no próximo ano. 

De acordo com a Caixa, o banco venderá carteiras de crédito a outras 
instituições financeiras, emitirá instrumentos de dívida perpétua (tipo de 
mecanismo financeiro que aumenta o capital da instituição) no mercado 
internacional e poderá abrir mão de repassar os dividendos (parcela dos lucros 
que cabem aos acionistas) ao Tesouro Nacional para reinvesti-los no banco. 
Segundo o comunicado, o não uso do socorro de R$ 15 bilhões de dívidas 
perpétuas do FGTS não prejudicará os programas sociais da instituição 
financeira. 

“Com a atualização do plano, a Caixa assegura o cumprimento do seu 
planejamento para 2018, incluindo o orçamento previsto para habitação 
popular, sem a necessidade da emissão de instrumento de dívida junto ao 
FGTS”, destacou o comunicado. Aprovado pelo Congresso Nacional no fim do 
ano passado, o socorro do FGTS funcionaria como uma dívida perpétua. O 
fundo injetaria R$ 15 bilhões no banco e receberia juros da Caixa para sempre. 
Em troca, o dinheiro seria incorporado ao capital da Caixa, ampliando a 
capacidade de a instituição financeira emprestar recursos. 

A Caixa também informou que está adotando um plano de contingência, 
desde o início de 2017, para aumentar a eficiência. Entre as ações, estão o 
corte de despesas, o ajuste de processos de alocação de capital e o 
aprimoramento da gestão da carteira de crédito com instrumentos mais 
sofisticado de análise de riscos de calote (por parte de tomadores de 
empréstimos). “O processo de ajuste é contínuo e permanente, conforme 
previsto no novo Planejamento Estratégico da Caixa”. 

A partir de 2019, os padrões internacionais de segurança bancária se 
tornarão mais rígidos para impedir que bancos quebrem, como na crise 
financeira de 2008. Para cada R$ 100 que emprestar, um banco precisará ter 
de R$ 10,50 a R$ 13 como patrimônio de referência para atender aos requisitos 
de capital mínimo. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/caixa-nao-usara-
emprestimo-do-fgts-em-2018 
 

Voltar ao índice 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/caixa-nao-usara-emprestimo-do-fgts-em-2018
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/caixa-nao-usara-emprestimo-do-fgts-em-2018
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6. Serviços – Planos de Saúde 

Número de beneficiários de planos de saúde cai em 2017, diz ANS 

  
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 

Número de pessoas que deixaram de ter plano é de cerca de 280 mil - inferior 
ao ano passado, quando a perda foi de 1,4 milhão de beneficiários. 
 

O número de beneficiários de planos de saúde caiu 0,59% em 2017, 
passando de 47,58 milhões no ano anterior para 47,3 milhões. O número de 
pessoas que passaram a ficar descobertas é menor que em 2016, quando os 
planos perderam 1,4 milhão de usuários. Os dados, obtidos pela GloboNews, 
serão divulgados nesta terça-feira (23) pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 

Na passagem de novembro para dezembro de 2017, no entanto, houve 
aumento no número de beneficiários. O total de pessoas seguradas passou de 
47,19 milhões para 47,58 milhões, uma elevação de 0,22%. 

Planos de empresas e individuais 
Em 2017, o recuo da taxa de desemprego foi marcado pelo aumento do 

trabalho por conta própria e sem carteira assinada, enquanto a recuperação do 
nível de emprego com carteira segue mostrando dificuldades. Em meio a esse 
cenário, o número de pessoas com plano de saúde empresarial diminuiu 0,22% 
no ano. 

Em dezembro de 2017, a quantidade de pessoas com planos de saúde 
empresariais era de 31,4 milhões de pessoas, contra 31,5 milhões no ano 
anterior. 

O último mês do ano mostrou ritmo de queda maior que a redução de 
2017 como um todo: na passagem de novembro para dezembro, a queda da 
quantidade de pessoas com planos de saúde empresariais foi de 0,31%. 

Enquanto isso, o número total de pessoas com planos de saúde 
individuais recuou 2,15% no ano. Em dezembro de 2017, a quantidade era de 
9,17 milhões, contra 9,38 milhões no mesmo mês do ano anterior. Na 
passagem de novembro para dezembro, no entanto, houve leve alta de 0,08%. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/numero-de-beneficiarios-de-planos-de-
saude-cai-em-2017-diz-ans.ghtml 

 
Voltar ao índice  

 

 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  11 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

7. Serviços – Software e TI 

Transformação digital é um caminho inevitável para empresas, avalia 
especialista 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

A transformação do negócio em função da evolução tecnológica dos 
mercados é um movimento inevitável para todas as empresas. Quem faz a 
avaliação é Alexandro Barsi, sócio fundador da Verity, empresa especializada 
em consultoria para transformação digital e um dos maiores especialistas no 
assunto no País. 

A avaliação do executivo vai em linha com o movimento do mercado. Os 
investimentos na transformação digital das empresas na América Latina 
deverão consumir US$ 57 bilhões até 2020, representando 40% das despesas 
com tecnologia da informação, prevê a International Data Corporation (IDC). As 
companhias estão sentindo a pressão global para continuarem avançando 
nessa área em ritmo mais acelerado, de acordo com a consultoria. 

Barsi alerta, porém, que muitas dessas companhias ainda não se 
encontram totalmente maduras para esse movimento. “Vemos que muitas delas 
não sabem quando e nem por onde começar”, avalia. “Estender suas 
operações e sua presença para o meio virtual, em um primeiro olhar, pode 
parecer uma tarefa natural para a equipe de tecnologia, mas na verdade, trata-
se de um grande desafio que envolve diferentes áreas de uma companhia”, 
afirma. 

É consenso entre profissionais de mercado que os atuais investimentos 
corporativos, mais do que nunca, têm como objetivo tornar as instituições mais 
tecnológicas e competitivas. “No entanto, promover essa transformação em 
uma organização que já atua no mercado com algum sucesso é como trocar as 
rodas de um carro em movimento, ou realizar a ampliação de um edifício que já 
possui desafios estruturais”, afirma o especialista. “Fala-se muito, por exemplo, 
da criação de APIs, Plataformas Digitais e até mesmo de Inteligência Artificial, 
só que muitas das vezes, por falta de uma atuação sinérgica entre Tecnologia e 
Negócio, essas ‘soluções maravilhosas’ podem complicar muito mais uma 
operação do que aprimorá-la”, complementa. 

Barsi diz que para o investimento em transformação tecnológica ser 
efetivo aos desafios do negócio, é essencial eliminar as fronteiras entre as 
áreas de Negócios e de Tecnologia. “O avanço não mais permite discussões 
entre visões dissonantes a respeito do projeto ou software que deve ser 
implementado, considerando apenas questões comerciais ou facilidades de 
aplicação no sistema vigente. A realidade do mercado pede agilidade, 
qualidade, competitividade e valor”, avalia. 

Na sua empresa, a Verity, que promove projetos de transformação digital 
para outras companhias, Barsi já vem sentindo esse movimento nos últimos 
anos. Ele conta que fechou 2016 com um crescimento de aproximadamente 
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30% quando comparado com o ano anterior e que, mesmo com o foco em 
manter a base de clientes, conseguiu aumentar a carteira no ano passado. 

A Verity conta com grandes clientes, como Riachuelo, AXA, Cardif, 
Banco Carrefour, Sul América, Atacadão, Sephora, entre outras organizações, 
que proporcionaram um crescimento médio de 28% ao ano. 

Barsi diz que isso só foi possível graças à mudança de mentalidade das 
empresas. “O momento é de integração. A área de negócios deve enxergar a 
de tecnologia como um meio, bem como a de tecnologia ver a de negócios 
como fim”, afirma, “Ambas com um só o propósito: a entrega de valor para seus 
clientes e acionistas”. 

Ele diz que esse movimento deve ganhar traços mais claros em 2018. 
“Integração é a palavra da vez. E ela não se refere apenas a softwares, 
plataformas e sistemas, mas também de profissionais, equipes e gestores”, 
afirma. “Somente esse trabalho de arquitetura em 360 graus pode definir quais 
as ferramentas e métricas ideais para o cumprimento dos grandes objetivos: 
impulsionar os resultados e satisfazer o cliente”, conclui. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/tendencias/transformacao-digital-e-um-
caminho-inevitavel-para-empresas-avalia-especialista/ 
 

Voltar ao índice 
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8. Serviços – Transporte Aéreo 

Aviação doméstica cresce 3,5% em 2017 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Pesquisa do Ministério do Turismo mostra que o avião será utilizado por 51% 
dos brasileiros que pretendem viajar até maio deste ano 
 

A demanda pelo transporte aéreo doméstico cresceu 3,51% em 2017, 
em comparação com 2016, registrando o terceiro melhor resultado anual da 
série histórica. No total, foram transportados 89,9 milhões de passageiros pelo 
Brasil, um volume 2,72% maior do que no ano passado, segundo informação 
da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), entidade que 
representa as principais companhias do país. 

“Os números revelam que o turismo é uma atividade econômica cada 
vez mais importante para o país. Pelo Ministério do Turismo, estamos 
trabalhando cada vez mais para melhorar a infraestrutura turística e a 
qualidade do atendimento, bem como a melhoria do ambiente de negócios do 
setor”, comenta o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Os quase 90 milhões de passageiros transportados em 2017 representa 
o terceiro maior volume anual da série histórica.  O desempenho da oferta de 
transporte doméstico, com expansão de 1,68%, é o quinto melhor resultado, 
abaixo somente do período que vai de 2012 a 2015. No transporte 
internacional, no qual as filiadas da Abear têm participação de 30% no 
mercado, foram transportados 8,9 milhões de passageiros, um aumento de 
11,74% em relação à 2016. 

De acordo com a Abear “Com tal desempenho nessa estatística, a 
aviação doméstica já conseguiu repor cerca de 2,5 milhões de passageiros em 
relação aos sete milhões que havia perdido em 2016 (em relação a 2015) como 
efeito da crise econômica”. Em dezembro passado, a demanda e o total de 
passageiros transportados completaram 10 meses de crescimento continuado. 

Pesquisa do Ministério do Turismo coloca o avião entre os meios de 
transporte mais utilizados em viagens domésticas. Segundo o estudo, 51% dos 
brasileiros das sete maiores capitais do país que pretendem viajar até maio 
deste ano devem fazê-lo de avião. O carro seria a opção de 35,3%. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10643-
avia%C3%A7%C3%A3o-dom%C3%A9stica-cresce-3,5-em-2018.html 
 

Voltar ao índice  
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9. Curtas 

Brasileiros acreditam que inflação ficará em 5,4% nos próximos 12 meses 

 
24 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
A expectativa mediana dos consumidores brasileiros para a inflação nos 

12 meses seguintes ficou em 5,4%, de acordo com levantamento feito neste 
mês pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa é inferior ao 5,8% de 
dezembro de 2017 e é o menor resultado desde setembro de 2017 (5,2%). 

Em relação a janeiro de 2017, houve recuo de 2,5 pontos percentuais, já 
que, naquele período, a taxa havia ficado em 7,9%. 

De acordo com a FGV, a contínua queda da expectativa de inflação dos 
consumidores reflete de certa forma a divulgação da inflação de 2017 segundo 
a inflação oficial, o IPCA, que está em 2,95%, e o IGP-M (-0,52%). 

A FGV espera que, nos próximos meses, o indicador de expectativa de 
inflação apresente um comportamento mais estável, refletindo a trajetória do 
nível geral de preços da economia. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/brasileiros-acreditam-
que-inflacao-ficara-em-54-nos-proximos-12-meses 
 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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 
 
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 
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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  
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


