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1. Comércio 

Confiança do comércio avança em janeiro, revela FGV 

26 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência IN 

 
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas 

subiu 0,6 ponto em janeiro de 2017, ao passar de 78,3 para 78,9 pontos, o 
maior nível desde outubro passado. Na métrica de médias móveis trimestrais, o 
índice recuou -0,3 ponto no mês. 

“Após avançar 10 pontos entre fevereiro e agosto do ano passado, a 
confiança do Comércio estabilizou-se na faixa entre 78 e 80 pontos nos últimos 
seis meses. O segmento parece incomodar-se pouco com a incerteza do 
ambiente político e se preocupar bastante com o custo e a disponibilidade de 
crédito para consumo. Assim, é possível que aceleração da queda dos juros 
sinalizada em janeiro pelo BC colabore para que a confiança do Comércio – 
ainda muito baixa em termos históricos - volte a registrar ganhos nos próximos 
meses”, afirma Aloisio Campelo Jr., Superintendente de Estatísticas Públicas 
da FGV/IBRE. 

A alta do ICOM ocorreu em 10 dos 13 principais segmentos pesquisados 
e foi determinada pela melhora do Índice de Situação Atual (ISA-COM), que 
subiu 1,2 ponto, alcançando 68,8 pontos, enquanto o Índice de Expectativas 
(IE-COM) ficou estável (-0,1 ponto) em relação a dezembro de 2016, ao atingir 
89,9 pontos. 

Entre os indicadores que integram o ISA-COM, a maior contribuição para 
a alta do mês veio do quesito que mede o grau de satisfação com o volume de 
demanda atual, que subiu 4,7 pontos em relação ao mês anterior, para 69,7 
pontos. Já o indicador que mais contribuiu para a suave queda do IE-COM foi o 
que mede a situação dos negócios nos seis meses seguintes, com recuo de 
3,2 pontos no mês. 

Em janeiro, o ICOM não seguiu a tendência de forte alta apresentada 
pelos outros dois índices de confiança já divulgados pela FGV, do Consumidor 
e da Indústria (em Prévia). Este resultado dos dados mensais pontuais não 
parece tão surpreendente, no entanto, quando consideramos a evolução 
destes indicadores em médias trimestrais. Na ponta, o ICI pontual (preliminar) 
teria subido 3,1 pontos e o indicador de média móvel, 0,6 ponto. No caso do 
Consumidor, a alta pontual de 6,2 pontos se converte em queda de 0,2 ponto 
na métrica de média móvel trimestral. 

O resultado modesto do ICOM em janeiro parece ter relação com uma 
evolução mais favorável deste indicador no trimestre anterior, quando os outros 
índices de confiança caíram em relação ao período anterior, e a confiança do 
setor ficou relativamente estável. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/confianca-do-
comercio-avanca-em-janeiro-revela-fgv 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Venda no varejo tem queda real de 3,5% em dezembro, diz IDV 

 
25 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

O varejo brasileiro apurou retração de 3,5% nas vendas em dezembro 
de 2016 na comparação com igual período do ano anterior, de acordo com 
estudo do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). O indicador é 
medido em termos reais, já descontada a inflação do período. 

A entidade, que representa alguns dos maiores grupos varejistas do 
Brasil, espera que os meses de janeiro e fevereiro ainda sejam de recuo nas 
vendas. De acordo com o Índice Antecedente de Vendas (IAV-IDV), a 
expectativa das companhias é de queda real de 2% nas vendas de janeiro na 
comparação anual e recuo de 0,2% em fevereiro. 

As expectativas dos varejistas são melhores para o mês de março, 
quando a projeção é de crescimento real de 1,3% nas vendas. 

Apesar de ainda apontar queda real nas vendas para janeiro e fevereiro, 
os números do IDV indicam uma tendência de recuperação. A queda de 3,5% 
nas vendas em dezembro foi a menor na comparação anual entre todos os 
meses de 2016 e a expectativa é de uma melhoria contínua nos próximos 
meses. 

O setor que mais sofreu em dezembro foi o de bens não-duráveis, que 
inclui supermercados, drogarias e perfumarias. Houve recuo de 4,8% em 
termos reais na comparação com dezembro de 2015. As projeções futuras 
sinalizam queda real nos próximos três meses, sendo 4,4% em janeiro, 2% em 
fevereiro e 0,9% em março. 

Já o setor de semiduráveis, composto principalmente pelas redes de 
vestuário, calçados e também por livrarias, apresentou queda real de 2,7% em 
dezembro na comparação anual. A expectativa para os próximos meses é 
positiva, sendo de aumento de 0,9% em janeiro, 2,1% em fevereiro e de 1,8% 
em março de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Já o varejo de bens duráveis teve queda real de 0,8% em dezembro 
ante igual mês do ano anterior. A projeção dos associados do IDV para os 
próximos meses é de crescimento de 1,9% em janeiro, 0,6% em fevereiro e 
3,7% em março.  
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/12888/venda-no-varejo-tem-queda-real-de-
35-em-dezembro-diz-idv 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Construtoras veem leve melhora em 2017, mas não o bastante para 
investir 

 
25 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
  
Ainda que os indicadores de expectativas, empregos e capacidade estejam no 
âmbito negativo, o cenário se mostra menos nebuloso que ano passado, e o 
motivo é um só: redução da taxa de juros 
 

Apesar do fraco desempenho de 2016, empresas da construção civil já 
se mostram menos pessimistas para os próximos 12 meses. Mesmo mantendo 
o pé no freio para novos investimentos e contratação, as construtoras 
acreditam que a "leve" melhora, já pode significar um alívio para a indústria. 

Segundo a Sondagem Indústria da Construção, divulgada ontem pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), todos os indicadores de expectativa 
aumentaram na passagem de dezembro para janeiro, se aproximando da linha 
divisória de 50 pontos que divide expectativas de queda e de aumento. 

Os indicadores mais próximos do ponto de inflexão são o nível de 
atividade (47,4%) e a expectativa de novos empreendimentos e serviços (46,6). 
Na contrapartida, a intenção de investimento das empresas se mantém distante 
da margem positiva, marcando apenas 27,7 pontos. 

"Não será um ano excelente, mas comparado com 2016 esperamos que 
seja melhor", resume o CEO da Danpris, Dante Seferian. De acordo com o 
executivo, as recentes quedas da taxa de juros, somado às perspectivas do 
mesmo indicador para restante do ano, são o principal motivo para a 
expectativa mais positiva. "Nosso setor é muito dependente da taxa de juros e 
com as projeções de queda, a perspectiva é que isso ajude muita gente a 
conseguir o financiamento", explica o executivo. 

A economista da CNI, Flávia Ferraz, concorda. Para ela, os principais 
motivos para uma perspectiva levemente melhor se deve à projeção de queda 
da taxa de juros, a desaceleração da inflação e a expectativa de retomada do 
País como um todo. Ela, no entanto, ainda lembra que os indicadores 
permanecem abaixo da linha de 50 pontos. "Está melhor do que tínhamos visto 
antes, mas continua com perspectivas negativas", disse. 

Por isso, a economista comenta que ainda é cedo para ver novos 
lançamentos. "Deve demorar um pouco ainda para que possamos ver estes 
fatores retomando", complementa. De acordo com ela, o segmento apresentou 
uma capacidade operacional ociosa forte, por tanto, deve-se levar em 
consideração o tempo necessário para a 'normalização' do setor da construção 
civil, antes de ver novos investimentos. "Acho que o ano ainda é difícil, mas 
melhor que 2016 quando a queda foi muito forte." 

Na Danpris, o CEO comenta que os lançamentos ainda dependem de 
outros sinais de que a economia deve melhorar, mas caso as projeções se 
concretizem o plano é conseguir realizar dois novos empreendimentos em 
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Osasco (SP) e região. "Ainda não está decidido, mas devemos ter pelo menos 
um até junho", ressalta. Segundo Dante Seferian, o número está melhor que 
em 2016, quando lançou apenas um empreendimento. 

Para Seferian, os terrenos destinados para estes empreendimentos já 
foram adquiridos. "O valor dos insumos e da mão de obra caíram com a crise. 
Foi o momento para comprar terrenos e em 2016 adquirimos três", conta. 

Sobre as perspectivas de novas contratações de mão de obra e melhora 
na velocidade de vendas, o executivo aponta que são indicadores que se 
mantêm nebulosos. "Estamos esperando o que vai acontecer com a economia, 
mas a medida que as coisas melhorem teremos lançamentos e a mão de obra 
vai depender disso", diz. 

Ainda segundo o CEO da Danpris, o foco da companhia para 2017 serão 
os imóveis contemplados no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) da 
faixa 3. "Trabalhamos com o MCMV e imóveis acima de R$ 800 mil, mas agora 
acredito que a oportunidade está no primeiro imóvel", ressalta Seferian. 

Outra questão que deve gerar novas oportunidades para o setor, de 
acordo com ele, é a criação da chamada Faixa 4 do programa MCMV, que 
pode ampliar o teto da renda familiar abarcada hoje pelo programa e que não é 
atendida. 

Fora do usual 
Uma das estratégias que o executivo irá utilizar para conseguir diminuir 

o estoque de imóveis é a oferta de apartamentos já mobiliados. De acordo com 
Seferian, a ideia é que os compradores consigam a maior parte do 
financiamento e o restante (correspondente aos móveis) seja parcelado pela 
construtora. "Isso acaba aumentando muito pouco a parcela que tem que ser 
paga", diz. Em poucos dias, ele conta que um de seus empreendimentos já 
estará disponível para este tipo de negócio. "Vamos fazer um teste em um dos 
empreendimentos com apartamentos remanescentes e se der certo vamos 
replicar em outros", conta. 

Um novo momento 
As perspectivas positivas podem ser consideradas uma quebra da 

evolução em que vinham os indicadores do setor. Segundo a sondagem, no 
mês de dezembro de 2016, o nível de atividade das empresas (que indica a 
capacidade ociosa) ficou em 37,9 pontos entre pequenas, médias e grandes 
empresas. O indicador ficou abaixo do obtido no mês de novembro, quando o 
índice atingiu 39,3. O patamar, no entanto foi mais alto se comparado com o 
mesmo mês de 2015, quando estava em 33,3. 

Entre os principais problemas citados pelos empresários como 
empecilhos para o setor no quarto trimestre de 2016, estão a demanda 
insuficiente (39%), em primeiro lugar, seguido por elevada carga tributária 
(36%), taxa de juros elevadas (35%), falta de capital de giro (35%) e 
inadimplência dos clientes (29%). 
 
http://www.dci.com.br/servicos/construtoras-veem-leve-melhora---em-2017,-
mas-nao-o-bastante-para-investir-id602067.html 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Após dez anos de crescimento, transporte aéreo de passageiros cai em 
2016 

 
25 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
  
De acordo com a Anac, no ano passado o número de passageiros 
transportados em voos domésticos foi 7,8% menor que o registrado em 2015. 
Transporte internacional, porém, cresceu 2,9%. 
 

Depois de dez anos de crescimento ininterrupto, caiu em 2016 o número 
de passageiros transportados pelas empresas aéreas em voos domésticos no 
país. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a queda foi 
de 7,8% na comparação com 2015. 

Em todo o ano passado, foram transportados 88,7 milhões de 
passageiros em voos dentro do país. No ano de 2015 foram 96,2 milhões. 

A demanda por voos domésticos também caiu em 2016, informou a 
Anac. Ela foi 5,7% menor que em 2015. 

Esse encolhimento no mercado aéreo é reflexo do agravamento da crise 
econômica. A previsão do mercado é que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha 
caído 3,5% em 2016. O resultado oficial será divulgado pelo IBGE em março. 

Diante do recuo na demanda, as empresas aéreas também reduziram a 
oferta de voos e de assentos no mercado doméstico. De acordo com a Anac, a 
oferta em 2016 foi 5,9% menor que em 2015. A redução, portanto, superou 
ligeiramente a da demanda. 

Latam, Gol e Azul cortaram, juntas, 234 voos diários entre dezembro de 
2015 e o mesmo mês de 2016. Elas também reduziram a frota em operação 
em 41 aeronaves. 

Apenas no mês de dezembro de 2016, a demanda e a oferta de voos 
registraram queda de, respectivamente, 2,8% e 4,6%, na comparação com 
dezembro de 2015. Foi o 17º mês seguido de retração na demanda e o 16º na 
oferta. 

Ainda no mês de dezembro de 2016, foram transportados 8 milhões de 
passageiros em voos domésticos, queda de 5,9% em relação ao mesmo mês 
de 2015. Foi o 17º mês seguido de retração nesse indicador. 

Voos internacionais 
Apesar da crise, a Anac registrou aumento no número de passageiros 

transportados em voos internacionais operados por empresas aéreas 
brasileiras: 2,9% na comparação com 2015. No total, foram transportados 7,5 
milhões nesses voos fora do país. 

“O número de passageiros pagos transportados em dezembro de 2016 
foi recorde para este mês desde o início da série histórica em 2000, tendo 
atingido 682,3 mil. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o 
indicador apresentou elevação de 7,5%”, informou a Anac, em nota. 
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Já a demanda por voos internacionais caiu 0,3% no ano passado, na 
comparação com 2015. Já a oferta de voos para fora do Brasil registrou 
redução de 3,1%. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/apos-dez-anos-de-crescimento-
transporte-aereo-de-passageiros-cai-em-2016.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Turismo 

Receita cambial do turismo fecha 2016 com alta 

 
25 de Janeiro de 2017 

Fonte: Agência IN 
 
No ano da Olimpíada, os gastos de estrangeiros cresceram 3% em relação ao 
ano a 2015 
 

O ano dos Jogos Olímpicos, quando o Brasil recebeu número recorde de 
turistas estrangeiros, teve impacto positivo também na receita cambial do 
turismo, que representa os gastos dos visitantes estrangeiros no país. O 
acumulado em 2016, de cerca de US$ 6,024 bilhões, foi 3% maior em relação 
ao registrado de janeiro a dezembro de 2015, US$ 5,8 bilhões. 

Em agosto, mês de realização da Olimpíada, os gastos dos estrangeiros 
nos destinos nacionais somaram R$ 602 milhões, o que representou um 
aumento de 38% no comparativo com o ano anterior. Foi o maior percentual de 
crescimento alcançado pela receita cambial do turismo em 2016. Em 
dezembro, no entanto, a receita voltou a cair, registrando uma variação 
negativa de 23,74%. 

“O turismo tem tudo para ajudar o Brasil a enfrentar a crise, gerando 
emprego e renda, mas para isso, é preciso promover alguns ajustes no 
ambiente de negócios e investir em divulgação dos nossos destinos”, comenta 
o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Enquanto a receita cambial teve um leve crescimento em 2016, os 
gastos dos brasileiros no exterior caíram 16,48% em relação à 2015. O 
acumulado nos 12 meses do ano passado foi de US$ 14,4 bilhões contra US$ 
17,35 bilhões do ano anterior. A diferença entre o valor deixado por brasileiros 
fora do país e o gasto dos estrangeiros no Brasil foi de US$ 8,4 bilhões 
negativos. É o menor valor nos últimos seis anos. Os dados sobre receita e 
despesas com viagens internacionais são apurados pelo Banco Central. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/receita-cambial-do-
turismo-fecha-2016-com-alta 
 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

PinShop transforma catálogo em ferramenta interativa de vendas 

 
25 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

A original Media inova mais uma vez no mercado de e-commerce ao 
lançar o PinShop, uma solução que transforma o catálogo em uma ferramenta 
interativa de vendas. Integrado à plataforma Vtex, o PinShop está preparado 
para se conectar à loja virtual do varejista. Com interface intuitiva, a ferramenta 
é muito fácil de usar, permitindo personalizar o layout – deixando a página com 
a cara da marca ou da campanha – e ainda agendar publicações na 
plataforma, como datas festivas e promoções. 

Voltado para os segmentos de moda, decoração, supermercados, entre 
outros, o PinShop é responsivo, ou seja, pode ser acessado por todos os tipos 
de dispositivo, como desktops, tablets e celulares, além de ser simples e 
intuitivo para o cliente final. No PinShop, as fotos do catálogo se integram à loja 
virtual e cada produto ganha um ícone clicável pelo qual o cliente pode fazer a 
compra direto da imagem. Ao visualizar a foto de uma mesa decorada, por 
exemplo, o cliente poderá clicar sobre qualquer produto à venda – como as 
porcelanas, copos, taças, porta-guardanapos e sousplats – e comprá-lo na 
hora. 

“Essa solução é inovadora no mercado brasileiro e tem demanda em 
diversas áreas de negócios. Para o consumidor, a experiência de compra fica 
mais agradável e completa, já que ele pode ver o produto aplicado, além de 
visualizar várias possibilidades de uso para aquele item”, explica Thiago 
Verçosa, CEO da Original Media. A ferramenta ainda oferece outras funções, 
como a possibilidade de o cliente compartilhar um produto que esteja 
pesquisando com amigos ou em redes sociais, por exemplo. 

Por ser uma aplicação online, sempre que a Original Media fizer 
atualizações na ferramenta, o update será automático. “Criamos o PinShop a 
partir de um estudo detalhado das principais demandas e desafios que o 
varejista tradicional encontra no comércio online. A ideia é oferecer uma função 
diferente do que o consumidor final já conhece, criando uma experiência de 
compra satisfatória e envolvente e, com isso, aumentar as vendas do varejista”, 
afirma Verçosa. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pinshop-transforma-catalogo-em-
ferramenta-interativa-de-vendas/ 
 
 

Voltar ao índice  
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7. Empreendedorismo 

Aplicativos para segurança da mulher buscam modelo de negócio 
sustentável 

 
26 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
 
Definição de estratégia mais clara e conquista de uma base de clientes 
consistente são desafios para plataformas como Femitaxi, de São Paulo, e 
Mete a Colher, de Recife 
 

Empreendedores e empreendedoras brasileiras vêm se esforçado para 
emplacar no mercado serviços exclusivos para o público feminino baseados em 
tecnologia. Diversos aplicativos voltados à segurança da mulher e ao seu 
empoderamento foram desenvolvidos no decorrer de 2016. Mas a maioria 
ainda enfrenta o desafio de estruturar um modelo de negócios rentável e que 
possibilite ampliar as operações para todo o País. 

Mesmo trabalhando com aplicações distintas, muitas dessas startups se 
concentram na ideia de ajudar mulheres a combater o assédio sexual. Segundo 
a organização internacional de combate à pobreza ActionAid, 87% das 
brasileiras já sofreram algum tipo de assédio, desde assobios e olhares até 
comentários de cunho sexual. 

Uma dessas ideias é o Femitaxi, aplicativo que oferece táxi exclusivo 
para mulheres e que reúne somente motoristas do sexo feminino. Lançada no 
começo de dezembro e atuando apenas em São Paulo, a empresa já tinha 
realizado mais de 300 corridas pouco antes de completar o primeio mês de 
operação.  

"O Femitaxi não é só segurança, mas também é conforto e atendimento. 
Estamos cuidando muito da experiência de mulher para mulher, trabalhando de 
forma intensiva no cadastro de novas taxistas para que a cliente confie em nós 
e nos divulgue para sua filha, mãe e amiga", conta o CEO da startup, Charles-
Henry Calfat Salem. 

A cliente só precisa realizar um breve cadastro para utilizar os serviços 
da empresa. Após decidir o destino, ela vê a estimativa do preço da viagem na 
tela do celular, mas o preço final é exibido no taxímetro do carro. "É mais 
transparência entre a cliente e a taxista", afirma o CEO. 

No início da operação, o Femitaxi oferecia a possibilidade de a cliente 
pagar em dinheiro ou com cartão de débito. A opção de pagar com cartão de 
crédito pelo aplicativo seria liberada pouco depois, no fim de dezembro. A 
empresa cobra R$ 1,50 nas corridas pagas em dinheiro e na máquina de 
cartão da taxista. Nas viagens com pagamento online incide uma taxa de 
11,99% sobre o valor de cada uma. 

Salem revela que todo o investimento para a ideia veio de capital 
próprio, mas não abre valores. Ele diz ter investido recentemente R$ 30 mil 
para a captação de mais clientes e divulgação do serviço. "Não estou 
procurando aceleração, pois quero ampliar a marca antes e, para isso, 
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precisamos de mais clientes. Com isso, teremos um faturamento bom e 
buscaremos recursos para expansão", diz o fundador. 

O serviço funciona em São Paulo e planejava iniciar suas operações em 
Belo Horizonte agora em janeiro. O Femitaxi também deve começar a funcionar 
no Rio de Janeiro ainda no primeiro semestre de 2017, de acordo com Salem. 

De mulher para mulher 
O Mete a Colher tem como objetivo ser uma rede colaborativa para 

ajudar mulheres a combater a violência doméstica e a sair de relacionamentos 
abusivos. O aplicativo está em fase final de desenvolvimento e o lançamento é 
previsto para o primeiro semestre de 2017. 

"Queremos ser uma startup de impacto social que conecta mulheres que 
precisam de ajuda com mulheres que estão dispostas a ajudar", diz Renata 
Albertim, uma das fundadoras da plataforma, que conta também com outras 
quatro sócias: Aline Silveira, Carolina Cani, Lhaís Rodrigues e Thaísa Queiroz. 

A ideia surgiu em Recife, no Startup Weekend Women 2016, edição 
especial do evento internacional Startup Weekend com foco no público 
feminino. Após se juntarem no evento com a ideia, as sócias lançaram uma 
campanha de financiamento coletivo, realizada de agosto a setembro, para o 
desenvolvimento do aplicativo. 

"Conseguimos arrecadar R$ 47 mil e nossa meta era de R$ 45 mil. 
Tivemos cerca de 500 pessoas nos ajudando", conta a sócia-fundadora. 

O aplicativo terá quatro categorias diferentes para conversa: apoio 
emocional, ajuda jurídica, abrigo temporário e oportunidades de trabalho. Para 
acessar a plataforma será necessário fazer login com o Facebook, para 
garantir que só mulheres tenham acesso. Todas as conversas são apagadas 
depois de 24h, visando garantir a segurança da usuária. 

"Caso ela precise de ajuda, será necessário apenas digitar seu relato ou 
enviar um áudio solicitando ajuda. Na central de controle, o pedido será 
direcionado para quem pode ajudar. A usuária que entrar no app para ajudar 
deverá somente marcar a categoria na qual pode se voluntariar", explica 
Renata. A empresa pretende utilizar recursos de geolocalização para conectar 
mulheres que estejam próximas, direcionando os pedidos de acordo com a 
região e a categoria. 

No fim de 2016, a startup se preparava para ser incubada a partir deste 
início de ano no Porto Digital, área de Recife que concentra negócios 
nascentes de base tecnológica. O objetivo é definir melhor um modelo de 
negócios para a ideia. Por ora, a Mete a Colher atua em um grupo fechado no 
Facebook, no qual auxilia diariamente mais de 50 mil mulheres na luta contra o 
assédio sexual. 

 
 
http://www.dci.com.br/servicos/aplicativos-para-seguranca-da-mulher-buscam-
modelo-de-negocio-sustentavel-id601932.html 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Google bane 200 sites de seu serviço de publicidade em combate a 
notícias falsas 

 
25 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Empresa também removeu mais de 1,7 bilhão de propagandas que violavam 
suas políticas. 
 

Em esforço para combater a proliferação de notícias falsas, o Google 
divulgou que removeu quase 200 sites de seu serviço de publicidade AdSense 
em novembro e em dezembro de 2016, segundo a revista "Wired". Entre eles, 
estavam alguns que "se passavam por organizações de notícias". 

Cerca de 550 sites foram investigados pela empresa sob suspeita de 
apresentar conteúdo enganoso para seus usuários e 340 sofreram alguma 
forma e punição. Destes, 200 foram banidos permanentemente -- mas não é 
possível afirmar que todos estavam ligados a notícias falsas. 

Segundo a publicação, muitos deles usavam endereços parecidos ao 
das organizações noticiosas ou outros truques para parecerem legítimos para 
os usuários. Com a medida, esses sites não poderão mais receber renda de 
propagandas de serviços do Google. 

Além disso, a empresa também removeu mais de 1,7 bilhão de 
propagandas que violavam suas políticas. 
 
 
 

 
Voltar ao índice 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
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14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí - PR 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


