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1. Crédito e Financiamento 

Pontualidade de pagamentos das micro e pequenas sobe em 2017 

 
26 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
  

A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas atingiu 
95,4% em 2017. Isto significa que a cada 1.000 pagamentos realizados no ano 
passado, 954 foram quitados à vista ou com atraso máximo de sete dias. Este 
nível de pontualidade foi maior que o verificado em 2016 (95,0%), porém ainda 
ficou abaixo dos verificados durante o triênio 2013/14/15. 

É o que aponta o Indicador de Pontualidade das Micro e Pequenas 
Empresas da Serasa Experian, que acompanha as dívidas pagas pelas micro e 
pequenas empresas. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a saída da 
economia brasileira da recessão e as sucessivas reduções das taxas de juros, 
tornando o custo do crédito menos caro, permitiu um pequeno avanço da 
pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas no ano passado. 

As micro e pequenas empresas do setor comercial apresentaram o 
maior nível de pontualidade de pagamentos em 2017: 96,3%. Nas indústrias a 
pontualidade de pagamentos foi de 95,2% ao longo do ano passado e nas 
micro e pequenas empresas do setor de serviços a pontualidade foi de 94,0% 
em 2017. 

O valor nominal médio dos pagamentos em dia cresceu apenas 0,8% 
em 2017 na comparação com o ano anterior: R$ 1.938 contra R$ 1.923. O 
valor médio mais alto foi registrado pelos pagamentos pontuais das empresas 
comerciais (R$ 1.950), seguido pelo das empresas industriais (R$1.929) e, por 
fim, pelas micro e pequenas empresas de setor de serviços (R$ 1.915). 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pontualidade-micro-e-pequenas-
2017/ 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Empresas excluídas do Simples têm até quarta-feira para regularizar 
situação 

 
27 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
As micro e pequenas empresas excluídas do Simples Nacional, regime 

especial de tributação, têm até quarta-feira (31) para quitarem os débitos e 
pedirem a reinclusão no programa. De acordo com a Receita Federal, não 
haverá prorrogação do prazo de adesão ao regime para empresas em 
atividade. 

Em 1º de janeiro, a Receita Federal tinha excluído as empresas com 
débitos no Simples Nacional. Os contribuintes têm duas opções. Ou pagam 
integralmente os tributos em atraso ou pedem o parcelamento convencional em 
até cinco anos com multa e juros. Nesse caso, a empresa terá de pagar a 
primeira parcela e manter as obrigações em dia para evitar uma nova exclusão 
do regime. 

Segundo a Receita, a prorrogação do prazo não é possível porque a 
legislação determina que, antes de fevereiro, as empresas definam se estão ou 
não enquadradas nas regras que possibilitam a adesão ao Simples Nacional. 

Em vigor desde 2007, o Simples Nacional beneficia empresas que 
faturem até R$ 360 mil (microempresas) ou R$ 3,6 milhões (pequenas 
empresas) por ano. Criado em 2006, o programa possibilita o pagamento de 
até oito tributos federais, estaduais e municipais em apenas uma guia, podendo 
reduzir em até 40% os impostos e as contribuições. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/empresas-excluidas-
do-simples-tem-ate-quarta-feira-para-regularizarem 
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Programa para micro e pequenas empresas custou R$ 709 bi em isenção 
fiscal 

 
29 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Para especialistas, teto é muito alto e benefícios precisam ser avaliados 
 

Quando se observam os desequilíbrios das contas públicas, o programa 
destinado a facilitar a tributação para pequenas e microempresas, o Simples 
Nacional, é a principal torneira de escape dos recursos públicos. A renúncia 
fiscal — o que o governo deixa de arrecadar — equivale a 1,2% do Produto 
Interno Bruto (PIB), segundo relatório do Banco Mundial. Durante o período de 
2003 a 2016, o Ministério da Fazenda calculou que as isenções com o 
programa somaram R$ 709 bilhões. É de longe o maior incentivo fiscal em 
vigência no país. 

De acordo com analistas, além da renúncia altíssima, o Simples não deu 
retornos suficientes no mercado de trabalho e na regularização das empresas, 
sendo necessária e urgente uma revisão dos benefícios para a melhora das 
contas públicas. 

As projeções do Orçamento Federal de 2018 mostram que o governo vai 
deixar de arrecadar R$ 80,6 bilhões com o Simples, o que corresponde a 
28,4% dos gastos tributários do Executivo. De acordo com as estimativas deste 
ano, as renúncias fiscais vão alcançar R$ 283 bilhões. Como comparação, o 
rombo deixado pelo programa corresponde a mais da metade do déficit fiscal 
esperado para 2018, que é de R$ 159 bilhões. 

Em segunda posição no ranking dos gastos tributários, os rendimentos 
isentos e não tributáveis do Imposto de Renda sobre Pessoa Física (IRPF) vão 
impactar as contas públicas em R$ 27 bilhões, 33,5% do custo do Simples no 
ano. O economista Braulio Borges, da LCA Consultores, destacou que o 
programa é um dos itens que mais pesam na conta de subsídios. Na avaliação 
dele, o programa ficou completamente “desvirtuado” com a recente ampliação 
do faturamento das empresas que podem ser incluídas no regime de R$ 3,6 
milhões para R$ 4,8 milhões. 

“Esse faturamento já não é mais de microempresa”, pontua Borges. O 
diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), Bernard Appy, também avalia 
assim. Para ele, o programa claramente tem problemas, devido ao limite 
extremamente elevado. “Da maneira como está hoje, o Simples favorece 
empresas que não precisam. A mediana dos países da OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é de US$ 50 mil, enquanto 
o Brasil permite US$ 1,5 milhão. Não faz o mínimo sentido”, afirma. 

Ampliação 
Ao longo dos anos, as ampliações dos limites de faturamento 

acompanharam o aumento dos gastos do governo com as renúncias do 
programa. Em 2003, o Simples gerava uma isenção de R$ 19 bilhões. O nível 
passou de R$ 50 bilhões em 2010 até chegar ao patamar de R$ 80 bilhões de 
2018. Ou seja, o rombo anual subiu 320% nos últimos 15 anos. 

O Banco Mundial avaliou, no relatório Um Ajuste Justo: Análise da 
eficiência e equidade do gasto público no Brasil, que o Simples é distorcivo 
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porque permite a sobrevivência de empresas ineficientes, que pagam salários 
relativamente mais altos a trabalhadores mais ricos, em detrimento de outras 
micro e pequenas companhias que poderiam crescer e gerar mais empregos. 

Foi o que diagnosticou uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), publicada no livro Causas e 
consequências da informalidade no Brasil, organizado pelo pesquisador 
Fernando de Holanda Barbosa Filho, em conjunto com Gabriel Ulyssea. “O 
Simples não obteve sucesso na formalização das empresas nem na melhora 
do mercado de trabalho. Os indicadores de emprego não mudam, o que 
significa que o Simples não funcionou como pretendia. É um programa que, na 
verdade, serviu apenas para a simplificação dos tributos”, aponta. “Mas, 
mesmo simplificando, há benefícios para empresas pouco produtivas, o que 
não vemos em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a dinâmica é: 
nascer, crescer e ganhar mercado. No Brasil há nascimento e estagnação”, 
lamenta. 

Na avaliação dos analistas, isso ocorre porque as empresas não querem 
crescer e abrir mão do benefício, porque a tributação seria mais elevada. Por 
isso, Appy afirma que o programa é necessário, mas que é preciso uma 
reavaliação. “No Brasil, há uma cultura de criar políticas de incentivo sem 
avaliação prévia. O Simples é um exemplo disso. Há a percepção de que o 
Brasil está começando a focar no combate às isenções, mas é de forma bem 
incipiente. Tanto é que o aumento do limite de faturamento das empresas vai 
valer a partir deste ano”, declarou o diretor do Centro de Cidadania Fiscal. 

Braulio Borges lembra que há uma grande dificuldade para o governo 
rever os benefícios tributários, porque eles não aparecem nas despesas 
sujeitas à emenda do teto dos gastos, portanto, mesmo se forem cortadas, não 
terão impacto no descumprimento da regra a partir do próximo ano. Apesar 
disso, o Simples é uma das poucas exceções que entram na conta. As 
despesas discricionárias que constam na Lei Orçamentária Anual, por exemplo, 
passaram de R$ 125,5 bilhões em 2017, para R$ 112,6 bilhões neste ano, 
registrando uma queda de 10,3%. Dentro dessa rubrica, estão incluídos 
investimentos constitucionais para a saúde, a educação, o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e até o Bolsa Família. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/29/internas
_economia,656316/custo-da-isencao-fiscal-para-micro-e-pequenas-
empresas.shtml 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços – Planos de Saúde 

Novas regras para contratação de plano de saúde por empresário 
individual entram em vigor na segunda-feira 

 
26 de Janeiro de 2018 

Fonte: Jornal Extra 
 

Entra em vigor na segunda-feira, dia 29, a regulamentação da 
contratação de plano de saúde coletivo por empresário individual. De acordo 
com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a medida contribui para 
coibir abusos relacionados a esse tipo de contratação – como a constituição de 
empresa exclusivamente para este fim. Uma das novidades da medida é 
estabelecer o prazo mínimo de seis meses para o registro da empresa antes da 
contratação do plano de saúde. A comprovação anual da condição de 
empresário individual e dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários a ele 
vinculados deverá ser exigida também nos contratos celebrados antes da 
vigência dessa resolução. 

Na prática, com a pouca oferta de plano de saúde individual no mercado, 
muitos consumidores optavam por criar um registro de microempreendedor 
para conseguir celebrar um contrato coletivo com as operadoras. 

A Resolução Normativa nº 432 estabelece que, para ter direito à 
contratação do plano, o empresário individual deverá apresentar documento 
que confirme a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como a sua 
regularidade cadastral junto à Receita Federal - e outros que vierem a ser 
exigidos pela legislação vigente. Para manter o contrato, o empresário 
individual deverá conservar a sua inscrição nos órgãos competentes e a 
regularidade do seu cadastro na Receita Federal. 

As operadoras e as administradoras de benefícios deverão exigir esses 
documentos em dois momentos: quando da contratação do plano e 
anualmente, no mês de aniversário do contrato. A operadora ou administradora 
de benefícios deve informar ao contratante as principais características plano a 
que está se vinculando, tais como o tipo de contratação e regras relacionadas. 
"É muito importante que o consumidor interessado em contratar um plano de 
saúde coletivo tenha consciência das particularidades desse tipo de 
contratação para não ser surpreendido depois. Nesse sentido, estamos 
disponibilizando uma cartilha que resume as informações de forma didática e 
clara para auxiliar na disseminação dessas regras", destaca a diretora de 
Normas e Habilitação de Produtos da ANS, Karla Santa Cruz Coelho.  

Cancelamento de contrato 
Tal como acontece em outros tipos de planos coletivos, a operadora 

continua com a prerrogativa de cancelamento unilateral do contrato. Mas, a 
partir de agora, a rescisão só poderá ocorrer, sem motivo, após um ano de 
vigência, na data de aniversário e mediante notificação prévia de 60 dias. A 
operadora deverá apresentar ao contratante as razões da rescisão no ato da 
comunicação. 
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 "Essa medida evita que o beneficiário seja surpreendido com o 
cancelamento do contrato a qualquer tempo, dando mais previsibilidade na 
contratualização", explica a diretora. 

Se for constatada a ilegitimidade do contratante, a operadora poderá 
rescindir o contrato, desde que faça a notificação com 60 dias de antecedência, 
informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, 
a regularidade do seu registro nos órgãos competentes. 
 
https://extra.globo.com/noticias/economia/novas-regras-para-contratacao-de-
plano-de-saude-por-empresario-individual-entram-em-vigor-na-segunda-feira-
22332878.html 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Google libera bloqueio de anúncios que seguem usuários pela internet 

 
26 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 
Empresa ampliou o nível de controle que as pessoas têm sobre publicidades exibidas 
na internet. 
 

O Google vai permitir o bloqueio de um anúncio que segue usuários pela 
internet após o item propagandeado ter sido visto em uma loja online. 

A novidade faz parte de uma série de atualizações nos controles de 
publicidades, anunciada pelo Google nesta quinta-feira (25). 

Anúncios que te seguem 
A maior dessas melhorias envolve os chamados lembretes de anúncio. São 

aquelas propagandas exibidas sempre que um consumidor visita alguma loja 
eletrônica, namora um produto, mas não o leva. Um tênis, por exemplo. 

Depois disso, todas as vezes em que abre um aplicativo ou acessa um site que 
seja parceiro do programa de anúncios do Google, essa pessoa corre o risco de 
receber um anúncio de tênis daquela loja. 

Agora, os internautas poderão impedir que essas propagandas os sigam. O 
novo recurso já funciona nos Estados Unidos, mas ainda está sendo liberado 
gradualmente para usuários de outros países. 

A mudança de configuração é feita no painel de controle da conta Google. Veja 
abaixo o passo a passo, que vale tanto para o aplicativo Google quanto para qualquer 
serviço da empresa acessado pelo desktop: 

Entre no Conta Google (no computador: no canto superior direito; no 
smartphone: fica no canto superior esquerdo); clique em Minha Conta; clique em 
Informações Pessoais e Privacidade; vá a Configurações de anúncios; no campo Your 
reminder Ads, é possível selecionar quais anúncios serão barrados. 

Esse recurso vale, por ora, apenas para anúncios exibidos em sites e 
aplicativos. O Google pretende levá-lo a peças publicitárias presentes no YouTube, no 
Gmail e na busca. 

Anúncios silenciados 
Outra novidade é uma expansão do silenciamento de anúncios. Lançada em 

2012, essa ferramenta permite que internautas ocultem um anúncio que não queiram 
ver -- basta clicar no X posicionado no canto superior do banner. 

Só que isso valia apenas para uma única sessão. Ou seja, um banner 
“silenciado” ao ser exibido em um aplicativo de comércio eletrônico poderia voltar a ser 
mostrado caso o mesmo serviço fosse aberto novamente ou mesmo presente em 
outro programa. 

A partir de agora, uma vez “calado”, o anúncio não voltará a ser exibido para o 
usuário. 

 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/google-libera-bloqueio-de-
anuncios-que-seguem-usuarios-pela-internet.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços - Seguros 

Aplicativo 'espião' de motoristas poderá dar desconto no seguro 

 
29 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 
Por meio do GPS, app traça um perfil da condução, com dados sobre 
velocidade, frenagem, horários e uso do celular ao volante. 

 
Seguradoras no Brasil estão começando a usar um aplicativo que 

monitora o modo como motoristas dirigem para poder mensurar riscos e, 
consequentemente, o preço de apólices de seguros de automóveis. 

O aplicativo no celular, de instalação voluntária, inclui um sistema de 
telemetria que se conecta ao veículo para mostrar informações sobre o perfil da 
condução (velocidade, frenagem, uso do celular ao volante) e horários mais 
frequentes de uso. 

A partir desses dados, a ferramenta aplica uma pontuação, a partir da 
qual mede-se o nível de risco em termos de colisão ou sinistro. 

A empresa norte-americana é especializada em medição de riscos e já 
tem parcerias com seguradoras em mercados como Grã-Bretanha, Espanha, 
Austrália e Estados Unidos. 

Primeira a usar o serviço no país, a SulAmérica faz desde outubro um 
período de testes com cerca de 5 mil pessoas, incluindo funcionários. Agora, 
está começando a oferta do serviço em larga escala, inclusive para não 
clientes. 

O plano da Sul América é justamente usar os resultados do sistema para 
oferecer recompensas. 

"Quanto mais segura for a direção do carro, mais pontos pode acumular 
e ser recompensado com benefícios tais como até R$ 400 de desconto no 
seguro, R$ 800 na franquia ou 30 diárias extras no carro reserva", afirmou a 
seguradora em comunicado. 

De acordo com a seguradora, o perfil de direção do usuário é conhecido 
em cerca de dois meses de uso. 

Outras seguradoras no país também estão testando o sistema, disse 
Lachac, mas sem revelar os nomes. Segundo ele, de posse desse recurso 
essas empresas podem desenhar produtos para um enorme público no Brasil 
que não tem seguro de automóveis. 

Estimativas do mercado segurador apontam que apenas cerca de 17 
milhões de veículos no Brasil têm seguro - uma fatia ainda pequena da frota 
total que ultrapassa os 60 milhões de veículos. 
 
https://g1.globo.com/carros/noticia/aplicativo-espiao-de-motoristas-podera-dar-
desconto-no-seguro.ghtml 

 
Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Caged: Brasil fechou quase 21 mil postos formais de emprego em 2017 

 
26 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Apesar do resultado negativo, o governo encara os números como uma 
demonstração de melhora no ambiente de trabalho 
 

O mercado de trabalho brasileiro fechou 2017 com mais demissões que 
contratações, divulgou nesta sexta-feira (26/12) o Ministério do Trabalho. De 
acordo com dados atualizados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), o saldo foi negativo em 20,8 mil vagas no ano — 
número menor que o de 2016, que fechou o ano com 1,3 milhão empregos 
formais a menos. 

Só em dezembro, foram perdidos 328,5 mil postos, uma queda menor 
que a observada no mesmo mês de 2016 (-462,3 mil vagas). Em novembro, o 
saldo também foi negativo, em 9,7 mil vagas, por motivos sazonais.  

Apesar do resultado negativo, o governo encara os números como uma 
demonstração de melhora no ambiente de trabalho. O coordenador geral de 
Estatística do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, afirmou que o governo 
avalia a situação como de “estabilidade”. “Foi dentro das expectativas”, disse.  

Setores 
Três setores puxaram a recuperação em 2017. O comércio foi o que 

mais gerou empregos no ano, com 40 mil postos criados. Agropecuária 
também fechou o ano com números positivos: 37 mil novas vagas de emprego. 
O setor de serviços registrou saldo positivo de 36,9 mil. 

Os outros tiveram mais demissões que contratações durante o ano. 
Construção civil teve 103,9 mil vagas fechadas, e indústria da transformação 
teve redução de 19,9 mil postos.  “A queda já e menor, mas ainda não 
apresenta uma reversão no total dos empregos positiva”, comentou Magalhães.  

Regiões 
O Centro-Oeste foi a região que mais gerou empregos em 2017, com 

36,8 mil novos postos. No Sul, foram 33,4 mil. As demais apresentaram 
resultados negativos: Sudeste (-76,6 mil), Nordeste (-14,4 mil) e Norte (-26).  

Nova legislação  
Em dezembro, houve 2.851 novas contratações e 277 demissões de 

trabalho intermitente (sem jornada definida e com pagamento de acordo com 
as horas efetivamente trabalhadas), que se somaram aos resultados do mês. A 
modalidade passou a fazer parte da legislação em 11 de novembro, quando a 
reforma trabalhista entrou em vigor. O setor que mais adotou esse tipo de 
contrato foi o de comércio (1.353).  

O ministério divulgou um perfil dos intermitentes registrados. 67,2% das 
vagas geradas nessa modalidade em dezembro foram para o cargo de 
assistentes de vendas e 57% foram ocupadas por mulheres. Do total, 64% dos 
intermitentes têm até 29 anos e 84% têm até o segundo grau completo.  
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A reforma também trouxe a possibilidade de demissão por acordo entre 
o patrão e o empregado. Desde 11 de novembro, essa modalidade foi adotada 
em 6.696 ocasiões. Em dezembro, foi a opção escolhida por 5.841 empresas e 
funcionários, e, em novembro, 855 optaram pela possibilidade. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/26/internas
_economia,655903/caged-brasil-fechou-quase-21-mil-postos-formais-de-
emprego-em-2017.shtml 
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Brasil avança no combate ao trabalho escravo 

 
28 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
Em 2017, o Governo do Brasil resgatou 407 trabalhadores e adotou regras 
mais duras contra jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho 
 

No último dia 18 de janeiro, cinco trabalhadores em situação análoga à 
escravidão foram resgatados de uma fazenda em São Geraldo do Araguaia, no 
Pará, na primeira ação de fiscalização do ano. Eles recebiam salário inferior ao 
mínimo legal, dormiam em redes em varandas abertas, bebendo água barrenta 
filtrada com panos. Um deles dormia sobre tábuas, em um barraco com teto de 
palha, dividindo o espaço com galinhas e cachorros. 

O resgate foi feito pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, composto 
por Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). Essa foi a primeira ação do grupo em 2018, mas faz 
parte de um esforço que já superou 27,5 mil ações desde 2007. Só no ano 
passado, 407 trabalhadores foram resgatados em 184 ações. 

Resgate 
Quando a fiscalização resgata os trabalhadores, eles são encaminhados 

ao Programa de Seguro-Desemprego especial e recebem, por três meses, um 
salário mínimo. Empregadores são autuados, notificados e obrigados a pagar 
verbas rescisórias. Só em 2017, foram R$ 2,28 milhões pagos em rescisões. 

O ambiente rural lidera o ranking, principalmente na agricultura, pecuária 
e produção rural. Mas há ocorrências de trabalho escravo em regiões 
metropolitanas, sobretudo no setor de construção civil e atividade têxtil, como 
foi o caso de 107 dos resgatados ano passado. 

O estado do Pará inaugurou as ações em 2018, mas também se 
destacou nas ilegalidades encontradas em 2017: foram resgatados 72 
trabalhadores em 31 inspeções. 

O que caracteriza trabalho escravo? 
Uma portaria publicada no Diário Oficial da União no fim do ano passado 

tornou mais duras as regras contra o trabalho escravo. 
O texto passou a considerar como jornada exaustiva aquela que o 

trabalhador tem direitos fundamentais violados, física ou psicologicamente, 
como a garantia à saúde, descanso, convívio familiar e social e segurança. 

Já a condição degradante de trabalho significa negar dignidade ao 
empregado, não assegurando direitos, em especial normas de proteção, 
higiene e saúde no ambiente de trabalho. 

Dessa forma, as seguintes situações caracterizam trabalho análogo ao 
escravo: trabalho forçado; jornada exaustiva; condição degradante de trabalho; 
restrição, por qualquer meio, de locomoção em razão de dívida contraída com 
empregador ou preposto, no momento da contratação ou no curso do contrato 
de trabalho; retenção no local de trabalho em razão de cerceamento do uso de 
qualquer meio de transporte; manutenção de vigilância ostensiva; 
apoderamento de documentos ou objetos pessoais. 
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Para denunciar situações de trabalho escravo, é preciso ir até um posto 
de atendimento do Ministério do Trabalho ou denunciar por telefone, pelo 
Disque 100. 
 
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2018/01/brasil-avanca-no-combate-
ao-trabalho-escravo 

 
Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Receita apreendeu R$ 2,3 bilhões em produtos contrabandeados em 2017 

 
26 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

Fisco apreendeu 11,16% mais cigarros e 122,4% mais drogas que em 2016 
 

A Receita Federal apreendeu, em 2017, R$ 2,3 bilhões em mercadorias 
nas ações de combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria. O 
resultado é 9,46% maior que o alcançado em 2016, quando as apreensões 
somaram R$ 2,1 bilhões. As apreensões de cigarros cresceram 11,16%, e as 
de drogas, 122,4%. 

Houve também crescimento nos indicadores de agilidade da Receita 
Federal nas operações de comércio exterior. Em 2017, na importação, o Grau 
de Fluidez, indicador que considera o percentual de declarações de importação 
desembaraçadas em menos de 24 horas, alcançou 92,97%. Na exportação, 
considerando declarações desembaraçadas em menos de 4 horas, o indicador 
alcançou 96,74%. 

 
Voltar ao índice  
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8. 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 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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