
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 009 

13 de Janeiro de 2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 009 – Ano 11 – Brasília, 13 de Janeiro de 2017 

 
Sumário 

1. SERVIÇOS ......................................................................................................... 3 

PREÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSUMIDOS NO VERÃO AVANÇAM 9,25% ....... 3 

2. SERVIÇOS - INTERNET ....................................................................................... 4 

MINISTRO CONFIRMA: LIMITE DE DADOS NA BANDA LARGA FIXA VAI COMEÇAR EM 

2017 ............................................................................................................................. 4 

3. SERVIÇOS – PLANOS DE SAÚDE ........................................................................ 5 

PLANOS DE SAÚDE TÊM MAIOR ALTA DE PREÇOS EM 19 ANOS .................................... 5 

4. CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ......................................................................... 6 

GRUPO NETSHOES CRIA COMITÊ PARA DEBATER INOVAÇÃO E PROMOVER MELHORIAS

 ...................................................................................................................................... 6 

5. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................... 8 

E-COMMERCE BRASILEIRO DEVE CRESCER ATÉ 15% EM 2017 .................................. 8 

6. EMPREGO ....................................................................................................... 10 

OIT PREVÊ QUE Nº DE DESEMPREGADOS NO BRASIL CHEGARÁ A 13,6 MILHÕES EM 

2017 ........................................................................................................................... 10 

7. FRANQUIAS ..................................................................................................... 11 

NÚMERO DE FRANQUIAS ECONÔMICAS CRESCE 45% EM QUATRO ANOS ................. 11 

8. CURTAS .......................................................................................................... 13 

EMBRAER ENTREGA 32 JATOS COMERCIAIS E 43 EXECUTIVOS NO 4º TRI ................. 13 

9. FEIRAS ............................................................................................................ 14 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“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.” 

 

 

1. Serviços 

Preços de produtos e serviços consumidos no verão avançam 9,25% 

 
13 de Janeiro de 2017 

Fonte:G1 
  
Inflação do verão dispara e mais aumentos podem acontecer até o fim da 
estação. 
 

Os preços de produtos e serviços consumidos no verão avançaram 
9,25%, entre janeiro e dezembro de 2016, na comparação com o mesmo 
período de 2015, segundo levantamento do pesquisador André Braz, da 
FGV/IBRE. O acréscimo superou a inflação medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor, da FGV, que fechou 2016 em 6,18%. 

Os principais vilões foram passagens aéreas (35,92%), refrigerantes 
light/diet (16,16%) e frutas (14,99%), que registraram os aumentos mais 
expressivos. Por outro lado, erva mate (-12,05%), hotel (-1,62%), excursão e 
tour (-1,56%) apresentaram quedas. 

Segundo André Braz, ao analisar os reajustes, é preciso levar em 
consideração que houve aumento na taxação das bebidas e que as passagens 
áreas, por conta da redução da concorrência e da influência do dólar, 
permaneceram em um patamar elevado. Em contrapartida, a recessão 
colaborou para a redução dos preços relativos à hotelaria e aos 
eletrodomésticos. 

―As pessoas quando viajam podem até economizar no hotel, pedindo 
ajuda a algum amigo ou parente. Mas não podem abrir mão do custo da 
passagem. E como a concorrência ainda é reduzida no setor, o valor elevado 
se mantém. Já com relação às bebidas, houve taxação de impostos e isso 
pode ter impactado os preços. Já a queda registrada em itens como 
eletrodomésticos e excursões, por exemplo, revelam a disposição das famílias 
em segurar os gastos‖, explica. 

Apesar de a média de aumento dos preços ter superado a inflação, o 
especialista do FGV/IBRE avisa que, devido ao forte calor, os preços podem 
continuar subindo. ―Essa inflação medida é aquela que se acumulou do verão 
passado até esse. Contudo, devido ao forte calor, ainda podem ocorrer novos 
aumentos por conta da lei da oferta e da procura. E o aumento do calor é um 
item sobre o qual não temos controle‖. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/precos-de-produtos-e-
servicos-consumidos-no-verao-avancam-925.ghtml 
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2. Serviços - Internet 

Ministro confirma: limite de dados na banda larga fixa vai começar em 
2017 

 
12 de Janeiro de 2017 

Fonte:TecMundo 
 

Sabe aquela história de limite de dados na banda larga fixa? Pois é, a 
novela voltou e a cobrança de planos baseados em franquias deve mesmo 
acontecer em 2017. E, mesmo que a Anatel tenha dito o contrário no final do 
ano passado, a confirmação agora veio do próprio ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

Em entrevista ao Poder360, Gilberto Kassab garantiu a regulamentação 
da venda de pacote de dados e o fim da internet ilimitada na banda larga fixa 
para o segundo semestre de 2017. Ele argumentou que a prática será benéfica 
para o setor. "O nosso objetivo é beneficiar o usuário. O Ministério trabalha pra 
que o usuário seja cada vez melhor beneficiado com melhores serviços‖, 
explica. 

Segundo Kassab, haverá um período de adaptação em que os 
assinantes já terão um limite no pacote de consumo, já que o choque inicial 
com a alteração na cobrança pode ser grande. Para ele, a ideia é que "esse 
serviço seja o mais elástico possível, mas tenha um ponto de equilíbrio, porque 
as empresas têm seus limites". 

Ponto de equilíbrio – Questionado sobre os problemas que seriam 
originados por essa imposição de limite na conexão dos brasileiros, o ministro 
esquivou. "O governo vai estar sempre ao lado do usuário, vai ficar muito claro 
isso. O problema não é a redução, o problema é ponto de equilíbrio", conclui. 
 
https://www.tecmundo.com.br/internet/113408-ministro-confirma-limite-dados-
banda-larga-fixa-comecar-2017.htm 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Planos de Saúde 

Planos de saúde têm maior alta de preços em 19 anos 

 
11 de Janeiro de 2017 

Fonte: O Globo 
  
Aumento foi de 13,55%, segundo maior impacto na taxa geral da inflação 
 

Apesar da desaceleração da inflação medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) em 2016, frente a 2015, as mensalidades dos planos de 
saúde subiram 13,55% no ano passado, o maior salto dos preços desde 1997. Na 
região metropolitana do Rio a alta foi semelhante, de 13,57%. O item foi o mais 
pressionou o grupo saúde e cuidados pessoais, que teve a maior alta acumulada no 
ano (11,04%) e o único dos nove grupos cujos preços subiram mais em 2016 do que 
em 2015.  

Foi o segundo maior impacto na taxa geral, contribuindo com 0,45 ponto 
percentual dos 6,29% do ano. Só perde para alimentação fora de domicílio, cujo 
impacto foi de 0,63 ponto. No Rio, foi o maior impacto, de 0,63 ponto da taxa de 6,33% 
acumulada no ano.  
— O aumento expressivo dos preços das mensalidades dos planos de saúde ocorreu 
porque o reajuste autorizado pela ANS foi maior do que em anos anteriores e linear, 
para todo mundo — afirmou Eulina Nunes dos Santos, coordenadora de Índices de 
Preços do IBGE. 

Em 2016, pelo 13° ano consecutivo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) estabeleceu um teto para o reajuste dos planos de saúde individuais e 
familiares acima da inflação. O aumento de 13,57% atingiu cerca de 8,3 milhões de 
beneficiários. 

A metodologia utilizada pela ANS para calcular o índice máximo de reajuste 
anual desses planos é a mesma desde 2001 e leva em consideração a média dos 
percentuais de reajuste aplicados pelas operadoras aos contratos de planos coletivos 
com mais de 30 beneficiários, que não são regulados e, portanto, não têm um teto 
para o aumento estabelecido.  

Já o preço dos remédios subiu 12,5%, a maior alta desde 2000. Destacam-se, 
ainda, no grupo, os artigos de higiene pessoal (9,49%). 

Depois de um 2015 com inflação de dois dígitos, de 10,67%, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE, arrefeceu em 2016 e 
fechou o ano em 6,29%, voltando a ficar abaixo do teto da meta estabelecida pelo 
Banco Central (BC), que é 6,5%. O movimento foi puxado por elevações menores dos 
preços administrados e dos alimentos. 

No mês de dezembro, a taxa ficou em 0,30%, após alta de 0,18% em 
novembro e de 0,96% em dezembro de 2015. É a taxa mais baixa para o mês de 
dezembro desde 2008, quando ficou em 0,28%. 

 
http://oglobo.globo.com/economia/planos-de-saude-tem-maior-alta-de-precos-em-19-
anos-20757621 
 

Voltar ao índice  
 

http://oglobo.globo.com/economia/planos-de-saude-tem-maior-alta-de-precos-em-19-anos-20757621
http://oglobo.globo.com/economia/planos-de-saude-tem-maior-alta-de-precos-em-19-anos-20757621
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4. Capacitação e qualificação 

Grupo Netshoes cria comitê para debater inovação e promover melhorias 

 
12 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Com a diversidade de públicos entre suas duas lojas virtuais – Netshoes 
(esportes) e Zattini (moda e beleza) -, o Grupo Netshoes decidiu mobilizar seus 
executivos para atingir as diferentes segmentações com melhorias que podem 
ser aplicadas a cada uma delas. Para isso, a empresa de e-commerce criou o 
comitê #FocoNoCliente, que reúne mensalmente os gestores de diferentes 
áreas para debater as inovações que melhor se apliquem a cada perfil de 
consumidor de suas lojas eletrônicas. 

Capitaneado por Graciela Kumruian, COO (ChiefOperation Officer) do 
Grupo Netshoes, o #FocoNoCliente nasceu a partir da necessidade de ter uma 
visão unificada do cliente em todos os seus pontos de relacionamento com a 
empresa independentemente da área de atuação ou do tema. 

Uma das ideias que teve origem no comitê #FocoNoCliente foi a 
adequação do processo de avaliação dos produtos solicitado aos clientes após 
as compras em cada uma das lojas virtuais do Grupo Netshoes. O teor de 
detalhamento de produtos oferecidos na Netshoes e na Zattini, por exemplo, 
varia de acordo com o público das lojas, o que levou à discussão sobre como 
aplicar este serviço respeitando essas diferenças de características ou 
informações buscadas pelos consumidores de cada uma das lojas. 

―Em moda, o consumidor busca uma opinião que avalize o artigo 
procurado em relação aos materiais, modelagem, tamanho. Essas informações 
são muito relevantes na hora de fechar a compra, pois o nível de detalhamento 
para conhecer mais do produto é maior. Por exemplo, os prós e contras são 
sobre o uso e a ocasião (night/balada, casual/dia a dia, trabalho/fim de 
semana) e como a peça pode ser combinada. Já com artigos esportivos, o 
comportamento é diferente: com as informações sobre material e função, o 
cliente já teria insumos suficientes para fechar o pedido‖, explica Graciela 
Kumruian. 

Outra medida tomada que nasceu no #FocoNoCliente foi com relação às 
embalagens de presente das duas lojas virtuais que ganharam em qualidade. 
Para atender à expectativa do consumidor, o Grupo Netshoes passou a 
oferecer uma nova opção de caixa de presente. O desenvolvimento envolveu a 
integração do time de marketing, com sua equipe de criação in house, pessoal 
do estúdio fotográfico e, principalmente, dos centros de distribuição, de onde os 
produtos saem embalados. 

Para as reuniões do comitê #FocoNoCliente, além de acompanhar e 
gerenciar os principais indicadores com planos de ação imediata para os 
pontos de baixa satisfação, outros temas são levantados e colocados em pauta 
conforme a demanda. A ideia é não deixar que algo pequeno se transforme em 
algo maior pelo simples fato de não ter tido uma rápida atuação. 
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―O dinamismo do comércio eletrônico pede aprimoramento constante em 
processos, tecnologias e serviços oferecidos a um consumidor cada vez mais 
engajado e exigente. Sob essa perspectiva e dentro de nossa gestão de 
relacionamento com o cliente, e com o entendimento da Netshoes de que o 
protagonista é sempre o consumidor, é fundamental que possamos debater 
assuntos que tenham os públicos da Netshoes e Zattini como foco para que 
possam ter, cada vez mais, experiências melhores de compra‖, afirma Graciela. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/grupo-netshoes-cria-comite-para-
debater-inovacao-e-promover-melhorias-nos-servicos-prestados-em-suas-lojas/ 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Comércio Eletrônico 

E-commerce brasileiro deve crescer até 15% em 2017 

12 de Janeiro de 2017 
Fonte: E-commerce Brasil 

 
O e-commerce brasileiro começa 2017 com boa perspectiva de 

faturamento: a expectativa é de alta de 10% a 15% no ano, após encerrar 2016 
com crescimento previsto de 8% nas contas do Ebit, e de 11% segundo a 
ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). 

A previsão é do presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da 
FecomercioSP e CEO da Ebit, Pedro Guasti, com base na Pesquisa 
Conjuntural do Comércio Eletrônico FecomercioSP/Ebit. 

Em 2017, segundo ele, uma estratégia que deve ser usada para as 
empresas do segmento elevarem as vendas é a oferta de cupons de desconto, 
mercado que teve bom desempenho em 2016. Já para as empresas que 
operam apenas no varejo físico, a dica é considerar ampliar o negócio para o 
mundo virtual, a exemplo de corporações que aumentaram bastante o 
faturamento com essa alternativa. 

Apesar das boas perspectivas para 2017, Guasti afirma que o ano 
passado poderá ser a primeira vez em anos que o e-commerce corre o risco de 
crescer apenas um dígito (em 2015, a alta foi de 15% e em 2014, de 24%, de 
acordo com o Ebit). Porém, diante de um cenário de recuo do setor varejista, é 
um resultado a se comemorar. 

―O ano foi bem difícil para a economia de forma geral e as lojas virtuais 
também foram impactadas pela crise, apesar de crescer em um cenário no qual 
a maioria apresenta queda‖, diz. 

Balanço 
De acordo com Guasti, os consumidores que mais deixaram de comprar 

no comércio eletrônico em 2016 foram os da classe C, que devem representar 
em 2016 cerca de 35% dos compradores, enquanto em 2015 eram 39%. 

No quesito comportamento do cliente, ele destaca o aumento da 
participação das compras por meio de dispositivos móveis (a expectativa é que 
dobre o índice de 12% visto em 2015). Já pelo lado das empresas, houve 
grande preocupação com o resultado (a margem de lucro) e não apenas com o 
maior número de vendas. 

―Isso impactou na redução da oferta de frete grátis e do número de 
parcelas sem juros no pagamento, além de mais estímulo para os 
consumidores pagarem suas compras à vista, oferecendo desconto maior para 
quem pagasse nessa modalidade, com o objetivo de fazer caixa e ter um 
capital de giro‖, analisou. 

Segmentos 
Produtos como eletrodomésticos, eletroportáteis e celulares devem 

terminar o ano como o segmento que teve o maior volume financeiro em 
vendas, com destaque para as categorias de utilidades domésticas 
(principalmente para cozinha) e peças para automóveis (acessórios 
automotivos). 
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―São duas categorias impactadas pela crise, com aumento nas vendas 

em consequência de as pessoas saírem menos para comer fora, ficarem mais 
em casa, viajarem menos, e comprarem menos automóveis novos, optando por 
investir na manutenção do veículo atual‖, apontou Guasti. 

Foi o que sentiu a revendedora de autopeças e acessórios Tottori, que 
possui e-commerce próprio e vende também por meio do Mercado Livre. Em 
2016, as vendas giraram em torno de 5 mil por mês, contra as cerca de 4,5 mil 
mensais vistas no ano anterior. Em novembro, esse número bateu os 6,5 mil 
mensais. 

Segundo um dos diretores da empresa, Gustavo Taconi, a procura por 
peças aumentou no final do ano porque muitas pessoas saem de férias e 
fazem a manutenção do veículo para poder viajar. ―Estamos vendendo mais as 
peças mecânicas voltadas para a manutenção do automóvel do que os 
acessórios. Vimos que com a crise, as pessoas preferem fazer a manutenção 
do que trocar por um novo‖, relatou. 

Pensando em ampliar o número de clientes e os canais de vendas – 
hoje, a maioria das vendas é proveniente do Mercado Livre, em outubro a 
Tottori começou a comercializar seus produtos em marketplaces. ―O ramo de 
autopeças é complicado porque existem muitas peças e que mudam muito, 
conforme os modelos dos carros são alterados. Precisamos ter muitos canais 
porque é muito concorrido‖, explicou Taconi. 

Para Sabrina Nunes, CEO da Francisca Joias, e-commerce 
especializado na venda de joias e semijoias, nos últimos anos o brasileiro se 
acostumou ―a comprar barato‖, por isso em tempos de crise ele pesquisa mais 
antes de adquirir algum produto. E, em tempos de crise, apesar de diminuir o 
tíquete da compra, não deixa de comprar. 

―Isso dá um pouco mais de trabalho porque precisamos conseguir mais 
clientes com menos recursos financeiros. Por esse motivo investimos em 
melhorar o relacionamento com eles, aparecendo mais nas redes sociais, 
caprichando nas embalagens, oferecendo um produto melhor com uma 
margem de preço menor, tudo para não perder o cliente‖, relatou. 

A companhia, que vende no varejo e no atacado, resolveu investir mais 
no relacionamento com as revendedoras, tanto no ano que passou quanto em 
2017. A ideia é prestar mais auxílio nas vendas, realizando encontros e 
estando mais próximo. ―Gera confiança e isso reflete na venda‖, disse. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-brasileiro-crescer-
15-2017/ 
 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Emprego 

OIT prevê que nº de desempregados no Brasil chegará a 13,6 milhões em 
2017 

12 de Janeiro de 2017 
Fonte: G1 

 
Em novembro de 2016, 12,1 milhões de pessoas estavam nesta situação. 
Segundo relatório, de cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, um 
será brasileiro. 
 

A taxa mundial de desemprego deverá subir de 5,7% em 2016 para 5,8% em 
2017, o que representará um aumento de 3,4 milhões no número de pessoas 
desempregadas, segundo relatório lançado nesta quinta-feira (12) pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Ao todo, serão 201,1 milhões de pessoas sem 
emprego no planeta neste ano. 

Segundo o estudo "Perspectivas sociais e do emprego no mundo - Tendências 
de 2017", de cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro. A 
OIT estima que o Brasil terá 1,2 milhão de desempregados a mais na comparação 
com 2016, passando de um total de 12,4 milhões para 13,6 milhões, e chegará a 13,8 
milhões em 2018. 

Em termos absolutos, o Brasil terá a terceira maior população de 
desempregados entre as maiores economias do mundo, superado apenas pela China 
e Índia. Na China, a OIT prevê que o número subirá de 37,3 milhões para 37,6 milhões 
em 2016. Já na Índia, de 17,7 milhões para 17,8 milhões. 

Previsão de taxa de desemprego de 12,4% 
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o 

desemprego está em 11,9%, índice do trimestre encerrado em novembro de 2016, 
com 12,1 milhões de pessoas nesta situação. 

A OIT projeta o índice de desemprego no Brasil neste ano em 12,4%, um ponto 
acima do percentual de 2016. Para 2018, a projeção também é de 12,4%. 

O relatório mostra ainda que as formas vulneráveis de trabalho – como 
trabalhadores familiares não remunerados e trabalhadores por conta própria – devem 
representar mais de 42% da ocupação total, ou seja, 1,4 bilhão de pessoas em todo o 
mundo em 2017. 

"O crescimento econômico segue decepcionante e é menor do que o esperado, 
tanto em nível quanto em grau de inclusão. Isso delineia um quadro preocupante para 
a economia mundial e sua capacidade de criar empregos suficientes, muito menos 
empregos de qualidade. A persistência de altos níveis de formas vulneráveis de 
emprego, associadas a uma evidente falta de avanços na qualidade dos empregos – 
mesmo em países onde os números agregados estão melhorando – é alarmante. 
Temos de garantir que os ganhos do crescimento sejam compartilhados de forma 
inclusiva", afirmou o Diretor Geral da OIT, Guy Ryder. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/oit-preve-que-n-de-desempregados-no-
brasil-chegara-a-136-milhoes-em-2017.ghtml 
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7. Franquias 

Número de franquias econômicas cresce 45% em quatro anos 

 
13 de Janeiro de 2017 

Fonte: IstoÉ Dinheiro 
 

Queridinhas dos empreendedores, alvo de desconfiança por parte dos 
especialistas, as microfranquias registraram em quatro anos um crescimento 
de 45% em número de marcas, saindo de 384 unidades em 2013 para 557 no 
ano passado. Com o resultado, o segmento desponta como a história boa a ser 
contada dentro de um ramo que, apesar de apresentar desempenho acima da 
média geral do varejo, desacelerou o ritmo na comparação com anos 
anteriores. 

Em 2016, o mercado de franquias como um todo encolheu 1,1% em 
número de redes. Isso quer dizer, na prática, que 27 empresas ou fecharam as 
portas ou recompraram suas unidades, abandonando o modelo de franchising. 
Foi a primeira vez em dez anos que o mercado encolheu em quantidade de 
marcas. 

Os dados são de uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 12, pela 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), que também apontou números 
preliminares sobre o faturamento das empresas em 2016. Juntos, os 
empreendimentos chegaram a uma receita de R$ 150,7 bilhões, alta de 8,0% 
na comparação com 2015. 

Segundo o diretor de inteligência da ABF, Claudio Tieghi, o crescimento 
das microfranquias e a retração das redes que operam no modelo tradicional 
são respostas dadas pelo mercado à recessão brasileira. "Com a retração 
econômica, as empresas de franquia precisaram se expandir com formatos 
mais otimizados", afirma. Tieghi aponta essa estratégia como uma tendência 
para os próximos anos. "Quando perguntamos para os empresários que não 
operam ainda no modelo de microfranquia se eles pretendem investir de 
alguma forma nessa área, 36% disseram que têm interesse", destaca. 

Na prática, parte dos franqueadores hoje avaliam repetir o que fez no 
ano passado o empresário Marcos Mendes, dono da rede de limpeza de carros 
a seco Acquazero, e a executiva Naiara Correa, da marca de presentes 
Crazy4Mugs. Mendes é dono há sete anos de uma franquia tradicional, que 
pede investimento inicial de até R$ 150 mil do empreendedor. Preocupado com 
a queda na procura, ele decidiu lançar um modelo econômico. Adaptou o 
equipamento de lavagem de carros para caber dentro de uma mochila e 
passou a vender contratos de franquia por R$ 4,5 mil. "Fechei 80 contratos em 
seis meses, mais do que todas as franquias tradicionais em sete anos de 
operação", conta. 

Já Naiara é diretora de expansão de uma rede inaugurada no fim do ano 
passado. O modelo foi idealizado para se encaixar no formato de franquias de 
baixo investimento. "A gente estudou o mercado com lojas próprias e 
concluímos que se não for um quiosque, uma microfranquia, ele não se 
sustentaria no Brasil de hoje", avalia. 
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Receita 
Em termos nominais, descontando-se a inflação, o desempenho de 

mercado de franquias em 2016 fica próximo ao que se viu em 2015, quando o 
setor expandiu o faturamento em 8,3%, porém em um cenário de inflação de 
10,6%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem 
acima da inflação de 6,29% registrada em 2016. Para 2017, a ABF projeta que 
a receita deverá se manter dentro dos patamares dos dois últimos anos, com 
um aumento entre 7,0% a 9,0%. "Teremos um ano de consolidação no setor", 
diz Tieghi. 
 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20170113/numero-franquias-
economicas-cresce-quatro-anos/449618 
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8. Curtas 

Embraer entrega 32 jatos comerciais e 43 executivos no 4º tri 

 
13 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
Um ano antes, as entregas do período tinham sido de 33 jatos comerciais e 45 
executivos 
 

A Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do 
mundo, afirmou nesta sexta-feira que entregou 32 jatos comerciais e 43 
executivos no quarto trimestre. 

Um ano antes, as entregas do período tinham sido de 33 jatos 
comerciais e 45 executivos. 

A companhia informou que a carteira de pedidos firmes caiu para 19,6 
bilhões de dólares ao final de dezembro, ante 21,4 bilhões no fim de setembro. 
 
 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
09/01/2017 até 13/01/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/01/2017 até 17/01/2017 – INSPIRAMAIS 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/01/2017 até 20/01/2017 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Estação Experimental da Fundação MS 
Cidade: Maracaju - MS 
 
26/01/2017 até 29/01/2017 – SALÃO MOTO BRASIL 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Rio de Janeiro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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