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1. Serviços - Alimentação 

Preços dos alimentos atingem nível mais alto desde fevereiro de 2015 

 
2 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Produtos como cereais, óleos vegetais, laticínios, carne e açúcar ficaram mais 
caros em janeiro pelo sexto mês consecutivo, segundo a FAO. 
 

Os preços internacionais dos alimentos atingiram em janeiro seu nível 
mais alto desde fevereiro de 2015, apesar de os mercados globais estarem 
bem abastecidos. 

A organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 
informou nesta quinta-feira (2) em comunicado que o índice que mede a 
evolução dos preços dos alimentos básicos chegou aos 173,8 pontos, o que 
representa um aumento de 2,1% em relação a dezembro e de 16,4% frente ao 
mesmo mês do ano anterior. 

Os preços de produtos como cereais, óleos vegetais, laticínios, carne e 
açúcar aumentaram em janeiro pelo sexto mês consecutivo, em comparação 
com a tendência à queda dos últimos cinco anos. 

As principais altas foram a do açúcar, que ficou 9,9% mais caro pelas 
menores expectativas de produção no Brasil, na Índia e na Tailândia, e a dos 
cereais, cujo preço subiu 3,4%, seu maior nível dos últimos seis meses. 

A FAO detalhou que os mercados de trigo sofreram com as condições 
meteorológicas desfavoráveis para seu cultivo e as menores plantações nos 
Estados Unidos, assim como a forte demanda de milho e as dúvidas sobre sua 
produção na América do Sul. 

Os preços globais do arroz também aumentaram, em parte devido ao 
programa estatal de compras da Índia, que reduziu as remessas para 
exportação do país. 

Os óleos vegetais tiveram uma alta em seus preços de 1,8%, sobretudo 
pela lenta recuperação da produção de azeite no Sudeste Asiático, segundo a 
nota, que acrescentou que os produtos lácteos e a carne se mantiveram 
estáveis. 

Esse aumento mensal do índice geral contrasta com o alto nível dos 
estoques mundiais de cereais, que estão em torno dos 681 milhões de 
toneladas e que poderiam atingir um nível sem precedentes ao final de 2017. 

Para este ano, as primeiras perspectivas de produção de cereais são 
desiguais, já que os baixos preços podem levar os agricultores norte-
americanos o plantio, ao contrário do que se espera na Rússia. 
 
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/precos-dos-alimentos-
atingem-nivel-mais-alto-desde-fevereiro-de-2015.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Vendas no varejo de material de construção crescem 4% em janeiro 

 
2 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Investimentos e notícias 
 

Expectativa da Anamaco é de 3% de crescimento no primeiro semestre do ano 
 

Depois de amargar dois dos piores anos de sua série histórica, o varejo 
de material de construção espera voltar a crescer em 2017 e já dá sinais de 
retomada. Em janeiro, as vendas do setor cresceram 4%, na comparação com 
o mesmo período de 2016. Já na comparação com dezembro de 2016, a queda 
foi de 11%. “Janeiro é um mês tradicionalmente fraco para o nosso setor. É 
época de férias escolares e criança em casa não combina com reforma. Além 
disso, o consumidor tem uma série de gastos extras no início do ano: IPVA, 
IPTU, matrículas escolares. Isso definitivamente influencia o nosso setor”, 
declara Cláudio Conz, presidente da Anamaco (Associação Nacional dos 
Comerciantes de Material de Construção). 

Segundo ele, o período de chuvas e a implementação do programa 
“Cartão Reforma” devem influenciar positivamente o setor, assim como o 
relançamento do Construcard, dando novo fôlego para que o consumidor volte 
a procurar as lojas de material de construção para realizar obras de longo 
prazo. “Os reflexos virão, mas por enquanto ainda estão acontecendo de forma 
mais lenta. Assim que os programas estiverem sendo executados a todo vapor, 
teremos mais resultados positivos. Por enquanto, eles ainda estão em fase de 
ajuste e implementação. Fora isso, as chuvas de verão devem levar mais 
clientes até as nossas lojas, seja para trocar a telha que quebrou ou para 
resolver a infiltração do banheiro que apareceu depois do temporal. Cedo ou 
tarde essa demanda vai aparecer e isso movimenta o nosso segmento”, explica 
Conz, completando: 

"Estamos recebendo propostas de diversos bancos que querem facilitar 
o acesso ao crédito para o consumidor que quer reformar ou construir. Acesso 
ao crédito a juros baixos são música para os nossos ouvidos, porque temos 
que lembrar que o consumidor do nosso setor precisa planejar suas obras. 
Ninguém sai construído e reformando sem saber quanto vai gastar de material, 
quanto tempo a obra vai durar, quanto vai gastar com mão de obra e como vai 
se programar para pagar isso. Por conta da crise, o consumidor está realizando 
mais obras de curto prazo”. 

Pesquisa Tracking Anamaco 
Realizada pelo Instituto de Pesquisas da Anamaco, com o apoio da 

Abrafati, Instituto Crisotila Brasil e Anfacer, a Pesquisa Tracking ouviu 530 
lojistas de todo o país entre os dias 25 e 30 de janeiro. 

“Mesmo com a queda já esperada no primeiro mês de 2017, o setor tem 
dados sinais de recuperação. De agosto de 2016 a janeiro de 2017, o varejo de 
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material de construção apresenta leve alta de 3%, comparado ao mesmo 
período do ano anterior. E a nossa expectativa é de crescermos 3% no primeiro 
semestre de 2017, mesmo prevendo um janeiro e fevereiro difíceis. Quando 
dizemos que o ano só começa depois do Carnaval, essa afirmação faz muito 
sentido para o nosso varejo”, completa Conz. 

Em janeiro, a retração indicada na pesquisa atingiu todas as regiões do 
país, mas foi mais sentida no Nordeste, onde a variação chegou a -29%. O 
Norte apresentou queda de 11%, seguido pelo Sul (-8%) e Sudeste (-7%). O 
Centro-Oeste teve desempenho estável no período. 

Ainda segundo o estudo, aumentou de 25% para 53% o otimismo dos 
lojistas do setor com relação às ações do Governo nos próximos meses. Já 
40% dos entrevistados afirmou que pretende fazer novos investimentos em 
2017. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-no-varejo-
de-material-de-construcao-crescem-4-em-janeiro 
 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

17% dos brasileiros que viajam para o exterior usam carteiras digitais, diz 
estudo 

2 de Fevereiro de 2017 
Fonte: e-commercebrasil 

 
17% dos brasileiros que viajam para o exterior usam carteiras digitais, 

sendo que o cartão de crédito ainda é apontado como preferido por 73% dos 
entrevistados. A moeda local ficou em segundo lugar, com 69% seguida pelo 
cartão de débito (45%) e cartão pré-pago (23%). Os dados são de um estudo 
da MindMiners encomendado pelo PayPal. A pesquisa foi realiza entre 12 e 18 
de Janeiro e ouviu turistas brasileiros das classes ABC e de todas as regiões 
do Brasil. 

“Não imaginávamos que as carteiras digitais já fizessem parte das 
opções de pagamento de tantos brasileiros. Há um mercado gigantesco em 
perspectiva para quem enxergar a mudança de paradigma que estamos 
vivenciando”, disse Katya Mora, gerente de Atendimento MindMiners. 

Outros dados interessantes do estudo revelam que o opção de 
parcelamento ainda é altamente relevante para turistas internacionais e 
nacionais, sendo que, para 47% dos entrevistados que viajam para o exterior a 
modalidade é relevante, enquanto 46% viajantes domésticos consideram a 
opção de parcelamento atrativa. “79% têm intenção de viajar para o exterior em 
2017. Europa e EUA são os destinos mais citados, o que nos revela um 
mercado mais otimista em 2017”, apontou Katya. 

Preferência dos turistas 
O estudo revelou ainda que 65% dos viajantes internacionais preferem 

se locomover por avião, 23% por carro e apenas 11% usaram ônibus. O meio 
de transporte preferido de 45% dos viajantes nacionais é o carro e o ônibus 
representa 27% das preferências. 

O meio de pagamento escolhido por 58% dos que compraram 
passagens aéreas internacionais foi o cartão de crédito, 19% pagaram em 
dinheiro, 11% usaram cartão de débito e 7% usaram tanto dinheiro e quanto 
milhas. No mercado doméstico também prevaleceu o cartão de crédito em 60% 
dos casos, 23% usaram dinheiro e 8% optaram pelas milhas. 

Site é meio preferido de compra dos viajantes 
Para a amostra de viajantes internacionais pesquisada pela MindMiners, 

o site das companhias aéreas é o meio preferido de comprar passagens 
aéreas, sendo a opção escolhida por 38% dos entrevistados. 32% usaram 
operadoras de turismo como mediadoras da compra. No caso das passagens 
nacionais, a proporção é ainda maior: 58% compraram tíquetes direto das 
companhias enquanto 23% usaram uma operadora. 

Fora do Brasil o meio de pagamento mais usado para hospedagem foi o 
cartão de crédito em 59% dos casos, 24% pagaram com dinheiro, 12% 
escolheram débito e 4% usaram as wallets (carteiras digitais). 49% dos 



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

viajantes nacionais usam dinheiro vivo para pagar a hospedagem, 36% usam 
cartão de crédito e 10% débito. 4% usam wallets pra comprar pacotes de 
passeio no exterior, 47% usam cartão de crédito, 27% usam dinheiro e 10% 
usam débito. “Estes dados relevam a oportunidade e o desafio que temos em 
criar parcerias locais como no Nordeste e Sudeste, principais destinos 
nacionais e na Europa e Estados Unidos”, disse Katya. 

Motivos para preferir uma determinada companhia aérea 
No caso dos viajantes internacionais, 42% foram levados pelo preço, 

41% pela oferta de voos, 31% pelos descontos, 31% pela facilidade de 
pagamento e 16% pelos programas de fidelidade. Enquanto 68% dos viajantes 
nacionais consideraram o preço na hora de optar por uma determinada 
empresa, 43% preferem as empresas com maior oferta de voos, 15% procuram 
pelas que possuem programas de fidelidade e outros 15% escolhem com base 
na facilidade de pagamento. 

Na hora de comprar uma passagem internacional, 69% o fazem através 
de tablets, smartphones, PCs e notebooks, enquanto apenas 25% compram 
pessoalmente e uma parcela menor ainda, 6%, usam aplicativos. 75% dos 
viajantes nacionais preferem comprar passagem por smartphone, tablet ou PC, 
enquanto 20% compram na loja física e 5% usam os aplicativos. 

Hospedagem: viajante ainda é tradicional 
Entre os viajantes internacionais, 69% ficaram em hotéis, 12% ficaram 

em casa de parentes e 9% ficaram em hostel. Já nas viagens nacionais, 34% 
ficaram em casa de parentes, 32% em hotéis, 25% em pousadas e 4% em 
hostel. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/17-dos-brasileiros-que-viajam-
para-o-exterior-usam-carteiras-digitais-diz-estudo/ 

 
Voltar ao índice 
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4. Bem-Estar do Consumidor 

GOL é a companhia aérea brasileira com melhor atendimento ao cliente 
em 2016 

2 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Investimentos e notícias 

 
A empresa tem a melhor colocação do setor no ranking da Revista Exame e do 
Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC) 
 

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes recebeu mais um reconhecimento 
importante. Desta vez, de melhor atendimento ao cliente entre as companhias 
aéreas do país de acordo com o Ranking Exame IBRC 2016. Dentre os 
diferenciais que asseguram a GOL a melhor posição no segmento, destacam-
se o modelo de gestão para o call center da companhia, certificado pela 
metodologia COPC - que garante acesso às melhores práticas do mercado - e 
a oferta de múltiplos e modernos canais de atendimento, como telefones, chat, 
e-mail, funcionalidades no aplicativo e mídias sociais (SAC 2.0). A aérea 
também foi a pioneira no Brasil no atendimento ao consumidor por meio do 
formato de operação Home Based. 

“A GOL sempre se preocupou em oferecer a melhor experiência de 
viagem a todos os seus clientes e esse ciclo inicia-se muito antes do voo, no 
momento do planejamento para viajar. Sempre inovamos e seguimos as 
tendências para que nossos clientes, não apenas tenham um atendimento de 
qualidade, mas que também acompanhe as necessidades deles. Somado a 
isso, nossa equipe trabalha para garantir o padrão de atendimento GOL em 
todas as etapas e é constantemente treinada para isso”, afirma Paulo Miranda, 
diretor de Produtos, Experiência e Relacionamento com o Cliente da 
companhia. 

A pesquisa - que está na sétima edição - é realizada anualmente pela 
Revista Exame, em parceria com o Instituto Brasileiro de Relacionamento com 
o Cliente (IBRC), para avaliar as melhores e as piores empresas do país no 
requisito qualidade do atendimento com o cliente. A GOL já esteve presente no 
Ranking nas últimas edições e agora se posiciona como destaque entre as 
aéreas brasileiras no segmento Aviação Civil. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/gol-e-a-companhia-
aerea-brasileira-com-melhor-atendimento-ao-cliente-em-2016 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Mercado Imobiliário 

Preço médio de aluguel residencial no Brasil tem queda nominal de 9% 
em janeiro, diz DMI-Viva Real 

 
2 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Valor encerrou o mês em R$ 23,08 por metro quadrado, menor nível em 12 
meses. 
 

O preço médio do aluguel residencial no Brasil em janeiro recuou 9,1 por 
cento em termos nominais na comparação com igual período de 2016, 
atingindo 23,08 reais por metro quadrado, menor nível em 12 meses, de acordo 
com o levantamento DMI-Viva Real. 

Na comparação com dezembro, houve queda de 1,4 por cento, mostrou 
a pesquisa, que contempla mais de 2 milhões de imóveis usados em 30 
cidades de diferentes regiões do país. 

O Rio de Janeiro foi a cidade que em janeiro apresentou a maior 
redução no valor médio da locação, com baixa de 2,17 por cento na 
comparação anual, para 32,61 reais, o metro quadrado. Ainda assim, a cidade 
é a segunda mais cara para aluguel residencial, perdendo apenas para São 
Paulo, onde o metro quadrado foi de 35,71 reais para locação. 

Para venda, o preço médio de imóveis residenciais no Brasil em janeiro 
sofreu desvalorização nominal de 0,23 por cento em relação ao mesmo mês do 
ano anterior e de 0,36 por cento ante dezembro, alcançando 4.848 reais por 
metro quadrado, segundo o DMI-Viva Real. 

Ainda conforme o levantamento, Brasília foi a cidade que tinha o metro 
quadrado mais caro para venda em janeiro (8.400 reais), seguida por Rio de 
Janeiro (7.292 reais), São Paulo (6.842 reais), Recife (6.134 reais) e Vitória 
(5.750 reais). 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/preco-medio-de-aluguel-residencial-no-brasil-
tem-queda-nominal-de-9--em-janeiro,-diz-dmi-viva-real-id604016.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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6. Logística – Transporte Aéreo 

Demanda aérea global cresce 6,3% em 2016 ante 2015, revela Iata 

 
2 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Oferta avança 6,2% e taxa de ocupação das aeronaves segue a melhora para 
80,5% 
 

A demanda global por viagens aéreas cresceu 6,3% no consolidado de 
2016 em relação ao resultado do ano anterior, informou nesta quinta-feira, 2, a 
Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). Em 
nota, a entidade destaca que o desempenho foi superior à média de 
crescimento anual da demanda nos últimos dez anos, de 5,5%. 

Já a oferta global por viagens aéreas avançou 6,2% no ano passado na 
comparação com 2015. Assim como a demanda cresceu em ritmo mais 
elevado do que a oferta, a taxa de ocupação das aeronaves melhorou e atingiu 
80,5% em 2016, uma alta de 0,1 ponto porcentual (p.p.) na base anual. 
Segundo a Iata, a taxa de ocupação registrada ao fim do ano passado 
representa um recorde entre os dados de anos fechados. 

"O setor aéreo nos deu boas notícias em 2016, e a conectividade 
aumentou com o estabelecimento de mais de 700 novas rotas", destaca, em 
nota, o diretor geral e presidente da Iata, Alexandre de Juniac. "A demanda por 
viagens aéreas ainda está crescendo, e o desafio, para os governos, é criar 
condições para atender essa demanda". 

Segundo o executivo, entre os pontos que devem ser trabalhados estão 
o fornecimento de infraestrutura adequada, a criação de regulações que 
facilitem o crescimento e o estabelecimento de impostos que não inibam o 
desenvolvimento da indústria. "Se pudermos atingir esses itens, há um grande 
potencial para que a indústria aérea crie mais empregos e siga segura e 
sustentável". 

Separando por regiões, a Iata destaca que o maior aumento na taxa de 
ocupação global em 2016 ocorreu na América Latina. O índice chegou a 
80,8%, um crescimento de 1,3 p.p. na base anual, com a demanda avançando 
3,6% e a oferta expandindo 1,9%. 

Por outro lado, a taxa de ocupação no Oriente Médio recuou 1,6% em 
2016 ante 2015, para 74,7% (os aumentos na demanda e oferta foram de 
11,2% e 13,5%, respectivamente). A região com a maior taxa de ocupação no 
ano passado foi a América do Norte, com 83,5%, uma retração de 0,4 p.p. ante 
2015 (a demanda aumentou 3,2% e a oferta cresceu 3,7%). 

Doméstico 
No segmento doméstico global, a entidade informa que a demanda 

avançou 5,7% em 2016 ante 2015, enquanto a oferta cresceu 5,1% na mesma 
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base de comparação. Desta maneira, a taxa de ocupação doméstica global 
expandiu 0,5 p.p., para 82,2%. 

Separando por regiões, a Iata destaca que o crescimento do segmento 
doméstico global no ano passado foi puxado por Índia e China, que registraram 
crescimentos na demanda de 23,3% e 11,7% ante 2015, respectivamente. O 
Brasil, por outro lado, registrou queda de 5,5% na demanda doméstica em 
2016. 

Ainda em relação ao mercado brasileiro, os dados da Iata mostram que 
a oferta doméstica em 2016 teve uma queda mais forte, de 5,8% na base 
anual, levando a taxa de ocupação doméstica a aumentar 0,3 p.p. no ano 
passado ante 2015, para 80,1. 

Internacional 
No segmento internacional, a demanda global aumentou 6,7% em 2016 

na base anual, com a oferta crescendo 6,9% - com isso, a taxa de ocupação 
diminuiu 0,2 p.p., para 79,6%. A Iata destaca que todas as regiões do mundo 
(Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio, América do Norte, América Latina e 
África) registraram aumento na demanda internacional no ano. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/demanda-aerea-global-cresce-6,3--em-2016-
ante-2015,-revela-iata-id603931.html 
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7. Empreendedorismo 

Serasa e Intuit firmam parceria para facilitar acesso a certificado digital 

 
2 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Administradores 

 
Empresas se unem, pela primeira vez, para garantir uma gestão eficiente do 
pequeno negócio e facilitar aquisição do certificado digital. 
 

De olho no crescimento das MPEs no Brasil, a Intuit Inc. e a Serasa 
Experian resolveram se unir e firmar uma parceria estratégica para apoiar esse 
ecossistema empreendedor e oferecer benefícios aos clientes. O objetivo é 
facilitar a aquisição de um certificado digital dentro da plataforma de gestão 
para empresas no Brasil, o QuickBooks ZeroPaper, e garantir, mutuamente, 
mais segurança na hora de emitir uma nota fiscal eletrônica (serviço disponível 
para as cidades de São Paulo e Brasília).  

Dessa forma, ao acessar a plataforma da Intuit para adquirir o 
QuickBooks ZeroPaper e ser questionada se possui o certificado digital, 
necessário para a emissão de nota fiscal eletrônica, a empresa que ainda não 
tiver adquirido o produto poderá compra-lo com valores diferenciados nas duas 
capitais.  

“Sabemos que a gestão de uma empresa vai muito além do que comprar 
e vender produtos ou serviços. E a Intuit trabalha para facilitar toda gestão do 
fluxo de caixa e de alguns processos que envolvem a operação do negócio de 
forma segura. Um deles é a emissão de nota fiscal eletrônica no Brasil, que 
ainda requer alguns cuidados, principalmente, no que tange a segurança. 
Afinal, para criar uma nota fiscal eletrônica é necessário utilizar um certificado 
digital que dá plenos poderes virtuais para quem está de posse do usuário e da 
senha desse certificado. E nada melhor do que fazer uma parceria com a 
Serasa”, ressalta André Macedo, Country Manager da Intuit Brasil. 

Tal parceria se configura em um momento importante nesse contexto de 
PMEs, tendo em vista que, desde o início de julho, conforme descrito na 
Resolução CGSN nº 122, aprovada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, 
empresas com mais de cinco funcionários devem usar o certificado digital para 
realizar o envio de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias por 
intermédio do e-Social. Está previsto que tal regra será aplicada à empresas 
com mais de três funcionários a partir deste mês de janeiro.  

Além disso, a parceria também levou em conta o cenário atual de 
crescimento de novos negócios no Brasil. De janeiro a julho de 2016, o país 
contabilizou 1.199.373 novas empresas, o maior registro para o período desde 
2010, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Nascimento de 
Empresas. O número é 1,8% maior que no primeiro quadrimestre de 2015, 
quando foram registrados 1.178.356 nascimentos. O setor de serviços continua 
sendo o mais procurado por quem quer empreender: de janeiro a julho de 
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2016, 755.011 novas empresas surgiram neste segmento, o equivalente a 
63,0% do total. Em seguida, 341.683 empresas comerciais (28,5% do total) e, 
no setor industrial, foram abertas 99.444 empresas (8,3% do total) neste 
mesmo período. 

“A Serasa Experian procura sempre estruturar parcerias que sejam 
benéficas aos clientes. Essa é mais uma facilidade para que as empresas 
tenham acesso à tecnologia que permite identificação de pessoas físicas e 
jurídicas no ambiente eletrônico, dando mais segurança aos processos”, afirma 
Claudia Tazitu, diretora de certificação digital da Serasa Experian. 

Certificação Digital 
A certificação digital é um software que permite a identificação de 

pessoas físicas e jurídicas no ambiente eletrônico, regulamentada no país pela 
Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), vinculada à Casa Civil 
da Presidência da República. Os documentos eletrônicos assinados com o 
certificado digital ICP Brasil têm validade jurídica em todo o território brasileiro e 
são equivalentes aos documentos em papel com firma reconhecida. 

A Serasa Experian promove a certificação digital como tecnologia efetiva 
para viabilizar a desmaterialização dos processos, prover agilidade e 
praticidade e promover a sustentabilidade por meio da redução do uso de 
papel. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/tecnologia/serasa-e-intuit-firmam-
parceria-para-facilitar-acesso-a-certificado-digital/116707/ 
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8. Curtas 

IPC-Fipe desacelera alta a 0,32% em janeiro com queda nos preços de 
vestuário 

3 de Fevereiro de 2017 
Fonte: R7 

 
Os preços de vestuário recuaram em janeiro e o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) de São Paulo desacelerou a alta a 0,32 por cento no mês, 
contra 0,72 por cento em dezembro. 

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) informou nesta 
sexta-feira que os preços de Vestuário apresentaram queda de 0,86 por cento 
em janeiro, exercendo um peso de -0,0575 ponto percentual, após alta de 1,83 
por cento no mês anterior. 

Por outro lado, os preços de Educação aceleraram a alta a 6,51 por 
cento num movimento sazonal de início de ano, contra 0,03 por cento em 
dezembro. 

A leitura do primeiro mês do ano ficou abaixo da expectativa em 
pesquisa da Reuters de avanço de 0,51 por cento. 

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias 
paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos. 
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9. Feiras 

 
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 
 
14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
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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 
 
06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque - RS 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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