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1. Crédito e Financiamento 

Taxas de juros das operações de crédito têm nova redução 

09 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Investimento e Notícias 

 
As taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser reduzidas em 

janeiro de 2017, sendo a segunda redução consecutiva e a terceira em dois 
anos. Para o diretor executivo de estudos e pesquisas da ANEFAC, Miguel 
José Ribeiro de Oliveira, este resultado pode ser atribuído à redução da taxa 
básica de juros (Selic) promovida pelo Banco Central em sua última reunião do 
COPOM, realizada em 11 de janeiro e ainda, a expectativa de novas reduções 
da Selic frente à redução da inflação. 

“Desde outubro de 2016 o Banco Central começou a flexibilizar sua 
política monetária com a redução da Selic. Tendo em vista a melhora das 
expectativas quanto à redução da inflação bem como na melhora fiscal 
deveremos ter novas reduções da taxa básica de juros, o que reduz o custo de 
captação dos bancos possibilitando novas reduções das taxas de juros nas 
operações de crédito”, explica Oliveira. 

Para o especialista, é necessário ficar atento ao cenário econômico 
atual, que aumenta o risco de elevação dos índices de inadimplência. Isso por 
conta da recessão econômica em curso e ainda o desemprego elevado, que 
aumenta igualmente o risco de novas elevações das taxas de juros aos 
consumidores, tanto na pessoa física como na jurídica. 

Pessoa Física 
Das seis linhas de crédito pesquisadas, três tiveram suas taxas de juros 

reduzidas no mês (juros do comércio, cartão de crédito-rotativo e cheque 
especial) e três tiveram suas taxas de juros elevadas no mês (CDC-bancos-
financiamento de veículos, empréstimo pessoal-bancos e empréstimo pessoal 
financeiras). 

A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma redução 
de 0,04 ponto percentual no mês (1,13 ponto percentual no ano) 
correspondente a uma redução de 0,49% no mês (0,72% em doze meses) 
passando a mesma de 8,16% ao mês (156,33% ao ano) em dezembro de 2016 
para 8,12% ao mês (155,20% ao ano) em janeiro de 2017, sendo esta a menor 
taxa de juros desde julho de 2016. 

Pessoa Jurídica 
Das três linhas de crédito pesquisadas, duas tiveram suas taxas de juros 

reduzidas no mês (capital de giro e desconto de duplicatas) e uma teve sua 
taxa de juros elevada no mês (conta garantida). 

A taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou uma 
redução de 0,02 ponto percentual no mês (0,40 ponto percentual no ano) 
correspondente a uma redução de 0,42% no mês (0,54% em doze meses) 
passando a mesma de 4,74% ao mês (74,32% ao ano) em dezembro de 2016 
para 4,72% ao mês (73,92% ao ano) em janeiro de 2017, sendo esta a menor 
taxa de juros desde junho de 2016. 
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Taxa de juros x Selic 
Considerando todas as elevações e reduções da taxa básica de juros 

(Selic) promovidas pelo Banco Central desde março de 2013, tivemos neste 
período (março de 2013 a janeiro de 2017) uma elevação da Selic de 5,75 
pontos percentuais (elevação de 79,31%) de 7,25% ao ano em março de 2013 
para 13,00% ao ano em janeiro de 2017. 

Neste período a taxa de juros média para pessoa física apresentou uma 
elevação de 67,23 pontos percentuais (elevação de 76,42%) de 87,97% ao ano 
em março de 2013 para 155,20% ao ano em janeiro de 2017. 

Nas operações de crédito para pessoa jurídica houve uma elevação de 
30,34 pontos percentuais (elevação de 69,62%) de 43,58% ao ano em março 
de 2013 para 73,92% ao ano em janeiro de 2017. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/taxas-de-
juros-das-operacoes-de-credito-tem-nova-reducao 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços - Bancos 

Os melhores bancos para investir, segundo a FGV 

 

09 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Exame 

 
Prêmio da FGV em parceria com a Fractal Consult mostra os melhores bancos 
para investir em renda fixa, fundos e ações, entre outras aplicações 
 

Pelo terceiro ano consecutivo, o Santander levou o prêmio Melhor Banco 
para Investir (MBI), realizado pelo Centro de Estudos em Finanças da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com a Fractal Consult. O Itaú 
ficou em segundo lugar e o Bradesco aparece na terceira posição. 

Concorreram ao prêmio os bancos que possuem ao menos 50 agências 
físicas e que têm distribuição nos maiores estados do país. Seis instituições 
participaram da quarta edição da premiação: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, 
Itaú e Santander. 

Para definir os vencedores, a comissão julgadora do prêmio avalia quais 
instituições oferecem os melhores serviços de investimentos em seis 
categorias: ações; fundos multimercados; money market; renda fixa; varejo; e 
varejo seletivo. 

A categoria money market se refere aos fundos de investimento de curto 
prazo e aos fundos simples. Já na categoria varejo, se enquadram os fundos 
que possuem clientes com menor poder aquisitivo. 

Na categoria varejo seletivo, são analisados os fundos voltados a 
clientes que estão acima do segmento varejo, mas ainda não são incluídos no 
segmento private, como seria o caso dos clientes Santander Van Gogh e 
Bradesco Prime, por exemplo. 

Para chegar às notas de cada categoria, a pesquisa leva em conta 
fatores como taxa de administração dos fundos, valor mínimo para investir, 
número de reclamações registradas pelo Banco Central e custo dos pacotes 
bancários. 

A Fractal Consult também realiza uma pesquisa diretamente com os 
clientes dos bancos para avaliar a qualidade do atendimento. 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/os-melhores-bancos-para-investir-
segundo-a-fgv/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Mobilidade Urbana 

Ônibus urbano sobe 2,84% no IPCA e gera maior impacto no indicador de 
janeiro 

 
08 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Grupo de Transportes apresentou alta de 0,77% no último mês, a maior entre 
as classes pesquisadas pelo índice 
 

As tarifas de ônibus urbanos ficaram 2,84% mais caras em janeiro, 
responsáveis pelo maior impacto sobre a inflação medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O item contribuiu com 0,07 ponto 
porcentual para a taxa de inflação de 0,38% no mês. 

O ônibus urbano têm um peso de 2,61% na formação do IPCA. Com o 
elevado reajuste na tarifa em janeiro, os Transportes apresentaram o maior 
aumento e mais acentuado impacto entre os grupos pesquisados: 0,77%, o 
equivalente a 0,14 ponto porcentual. 

Entre as 13 regiões pesquisadas, as tarifas dos ônibus urbanos ficaram 
mais caras em oito, especialmente em Brasília (14,75%) e Vitória (15,19%). Em 
Brasília, o reajuste de 25% vigorou de 2 a 18 de janeiro, quando foi 
interrompido e retornou à tarifa anterior por decisão da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. A partir do dia 28 de janeiro o reajuste de 25% voltou a ser 
aplicado. 

As tarifas dos ônibus intermunicipais também foram reajustadas em 
quatro regiões. Na região metropolitana de São Paulo, o aumento de 6,65% 
concedido pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) aos 
ônibus intermunicipais vigorou de 8 a 11 de janeiro, com suspensão a partir do 
dia 12. 

No caso dos combustíveis, houve elevação de 1,28% nos preços em 
janeiro: o litro do etanol subiu 3,10%, enquanto o da gasolina aumentou 0,84%. 

Ainda assim as despesas com Transportes foram menores do que em 
dezembro (a alta tinha sido de 1,11%), porque as passagens aéreas passaram 
de um aumento de 26,29% no último mês de 2016 para uma queda de 7,36% 
em janeiro. 

 
 
http://www.dci.com.br/economia/onibus-urbano-sobe-2,84--no-ipca-e-gera-
maior-impacto-no-indicador-de-janeiro-id605050.html 

 

 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços - Seguros 

Crescimento do setor de seguros em 2016 é de 9,2%, aponta CNseg 

09 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Investimentos e Negócios 

  
Reservas técnicas cresceram 19,3% em relação a 2015 e alcançaram o 
patamar de R$ 785 bilhões 
 

O setor de seguros registrou crescimento nominal de 9,2% em 2016 na 
comparação com 2015, de acordo com dados divulgados pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) e compilados pela 
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). O resultado representa 
um volume de arrecadação de R$ 239,3 bilhões e diz respeito ao desempenho 
das carteiras de seguros gerais, vida, previdência complementar aberta e 
capitalização. 

É importante ressaltar ainda o crescimento expressivo no volume de 
indenizações, benefícios, resgates e sorteios pagos pelos segmentos 
regulados pela Susep em 2016, que alcançou R$ 121,6 bilhões. Esse valor 
representa, efetivamente, o papel do setor de seguros em relação à proteção 
do patrimônio dos brasileiros. Outro dado a ser destacado foi a expansão de 
19,3% das reservas técnicas, as quais atingiram o patamar de R$ 785 bilhões 
no ano passado, confirmando o mercado segurador brasileiro como um dos 
mais importantes investidores institucionais do país. 

O desempenho do setor de seguros em 2016 está em consonância com 
as projeções realizadas pela CNseg para o ano, as quais indicavam um 
crescimento nominal entre 8% e 10%. Esse resultado, porém, não considera o 
segmento de saúde suplementar, cujos últimos dados da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) permanecem posicionados em setembro de 2016. 
Até aquele mês, a arrecadação dos planos privados de saúde foi de R$ 120,7 
bilhões, um crescimento nominal de 12,2% contra igual período de 2015, 
mantendo o mesmo patamar de expansão observado no primeiro semestre. 
Vale ressaltar que, até setembro, o mercado de seguros, incluindo operação de 
saúde, arrecadou R$ 291,5 bilhões. Ou seja, a saúde suplementar representou 
41,4% do total da receita do setor em termos amplos. 

Para 2017, a estimativa é um crescimento nominal da arrecadação entre 
9% e 11%. “O setor de seguros sempre responde positivamente às políticas 
públicas que venham a contribuir para o restabelecimento do cenário 
macroeconômico brasileiro, e o desempenho do mercado está atrelado aos 
avanços que podem ser alcançados ao longo do ano”, afirma o presidente da 
CNseg, Marcio Serôa de Araujo Coriolano. 

Seguem as principais contribuições para o incremento da arrecadação 
do setor no ano passado: 

- Plano de previdência VGBL: expansão de 21,9% (receita de R$ 105,0 
bi, representando 43,9% do total do mercado). 
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- Seguro de vida e acidentes pessoais (Individual): crescimento de 
27,4% (receita de R$ 6,6 bi, correspondendo a 2,8% do total do setor de 
seguros). 

- Seguros de Crédito e Garantia: aumentou 15,0% (receita de R$ 3,1 bi 
ou 1,3% do total). 

- Seguro Rural: aumento de 11,3% (receita de R$ 3,6 bi, equivalendo a 
1,5% do total da arrecadação do setor). 

- Seguro Habitacional: incremento de 10,9% (receita de R$ 3,4 bi ou 
1,4% do total). 

Já o ramo de Seguro de Automóveis fechou 2016 com uma retração de 
2,4% (receita de R$ 31,7 bilhões, representando 13,3% do total arrecadado 
regulado pela Susep). Desempenhos negativos também foram observados nos 
ramos de Riscos de Engenharia (-23,0%); Seguro de Garantia Estendida (-
9,3%); Planos Tradicionais de Risco (-6,2%); Capitalização (-2,0%); e Seguros 
de Vida Coletivos (-0,2%). 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/crescimento-do-
setor-de-seguros-em-2016-e-de-9-2-aponta-cnseg 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços - Telecomunicações 

Governo devolve ao Senado projeto que prevê repasse bilionário ao setor de 
telecomunicações 

08 de Fevereiro de 2017 
Fonte: R7 

 
Proposta estava pronta para ser sancionada por Temer, mas foi barrada por uma 
decisão do STF 
 

O projeto que trata de mudanças na Lei Geral de Telecomunicações, que prevê 
um repasse de cerca de R$ 100 bilhões às principais empresas do setor, será 
devolvido ainda nesta quarta-feira (8) ao Senado Federal, por determinação do 
ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. 

A proposta estava pronta para ser sancionada pelo presidente Michel Temer, 
mas uma decisão liminar do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou a devolução. 

O projeto foi aprovado na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do 
Senado no dia 6 de dezembro e seguiu direto para sanção presidencial, sem passar 
por votações em plenário. No entanto, 12 senadores da oposição recorreram ao STF 
questionando o rito de tramitação do projeto no Senado. 

Eunício garante que Lei das Teles vai a plenário do Senado 
O grupo argumenta que apresentou à Mesa Diretora três recursos para que a 

proposta fosse analisada no plenário do Senado, que não foram aceitos. A Mesa 
Diretora da Casa informou que os requerimentos não tinham assinaturas suficientes 
para serem analisados. 

Ao receber de volta o projeto, a Mesa Diretora do Senado deverá decidir se 
acata os requerimentos apresentados pela oposição e encaminha o texto para debates 
e votação em plenário ou se mantém a avaliação original e volta a enviá-lo para 
sanção. 

Senadora diz ter assinaturas suficientes para barrar lei de repasse bilionário às 
teles 

Mudanças na lei 
Uma das principais alterações na legislação é a que permite que as 

concessões de telecomunicações sejam transformadas em autorizações mediante 
pedido das empresas. Atualmente, as concessões de telefonia fixa impõem obrigações 
para as companhias, como universalização dos serviços e instalação de orelhões. 
Com a mudança, as empresas não terão mais esses deveres. 

Outro ponto polêmico do texto aprovado no Senado é o que prevê a 
incorporação dos bens da concessão ao patrimônio das companhias, com 
ressarcimento à União. Atualmente, a infraestrutura usada pelas operadoras deve 
retornar à União com o fim da concessão. 

Presentão bilionário às teles “pode elevar preços e deixar interior 
desconectado”, alerta entidade 
 
http://noticias.r7.com/economia/governo-devolve-ao-senado-projeto-que-preve-
repasse-bilionario-ao-setor-de-telecomunicacoes-08022017 

 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

A brecha de segurança no código de reserva aérea que expõe dados pessoais 
de passageiros 

08 de Fevereiro de 2017 
Fonte: G1 

Registro de passageiro conhecido como PNR é impresso no cartão de embarque e na 
etiqueta da bagagem, além de poder ser acessado sem contrassenha na internet; 
especialistas dão dicas de como se proteger. 

Comprar uma passagem área pela internet está cada dia mais fácil. É preciso 
apenas selecionar o trajeto e a data, preencher seus dados, efetuar o pagamento e 
clicar na opção de "reservar voo". 

A partir deste momento, tudo fica gravado num código que é enviado por e-mail 
e que garante a sua reserva. Fácil assim. 

Este código alfanumérico de cinco ou seis dígitos é fundamental. Os 
especialistas o chamam de PNR - o acrônimo em inglês de Passenger Name Record 
(registro de nome de passageiro, na tradução em português) -, mas ele armazena 
muito mais do que apenas os dados do voo. 

"Qualquer pessoa que tirar uma foto do seu código PNR, ou o encontrar na 
internet, pode saber quem você é, de onde viaja e com quem, seu número de celular, 
endereço, e-mail, itinerário de viagem, assento e até os números de cartões de 
crédito", conta à BBC Mundo Karsten Nohl, especialista em engenharia de informática 
e criptografia, que trabalha na companhia de segurança alemã Security Research 
Labs. 

A empresa de consultoria acaba de publicar um comunicado alertando o que 
considera uma "ameaça à privacidade dos viajantes", que Nohl apresentou em 
dezembro no Chaos Communications Congress, o maior evento anual da Europa 
sobre hacking. 

O que é o PNR? 
Nohl pesquisa o assunto há mais de uma década. Ele explica que o sistema é 

usado desde a era pré-digital, nos anos 70 e 80, e que pouco mudou desde então, 
apesar dos riscos de ataques de hackers ao gerenciamento das reservas online. 

"Apenas com o sobrenome do passageiro, é possível encontrar seu código de 
reserva na internet sem grande esforço", disse o Security Research Labs num 
comunicado. 

E o uso desse sistema não se reduz a viagens aéreas. Também é utilizado 
para reservar quartos de hotel, comprar bilhetes de trem ou alugar carros pela internet. 

O mais preocupante, destaca Nohl, é que o sistema não prevê o uso de uma 
contrassenha. E fica impresso no cartão de embarque e na etiqueta da bagagem. 

"O PNR contém muito mais informação pessoal do que a maioria das pessoas 
pensa. Pode incluir informações sobre com quem viaja, quantos quartos de hotel 
reservou, que menu pediu no avião ou com que endereço IP (identificação do 
computador) fez a reserva", explica à BBC Mundo o escritor e jornalista norte-
americano Edward Hasbrouck, autor do livro The Practical Nomad (2001) e consultor 
no Identity Project, iniciativa voltada para questões de liberdades civis que afetam 
viajantes. 

"Os dados mais delicados são os relacionados à própria viagem: onde vai estar 
e quando. Essa informação pode ser usada para te espiar e assediar, ou para roubar 
sua casa quando você não estiver nela", alerta Hasbrouck, que há 15 anos pesquisa o 
tema. 

"Também há riscos potenciais de roubo de identidade", acrescenta. 
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Em relação aos riscos de crime financeiro, o especialista afirma que são 
"menos sérios" e que afetariam principalmente as agências de viagem e companhias 
aéreas, e não os consumidores. 

O que podem fazer os viajantes? 
Hasbrouck aconselha tratar o código e o localizador de reserva como se fosse 

uma "senha especialmente delicada", pois não pode ser modificada. 
Isto é o que aconselha o especialista: 
Os especialistas destacam a necessidade de medidas no que veem como "um 

conflito entre segurança e privacidade que a indústria do turismo deve resolver", nas 
palavras do próprio Nohl. 

A preocupação com a segurança contra ataques e atentados levou a 
mudanças nos acordos de PNR entre a União Europeia e os Estados Unidos, que 
permitem a transferência de informação a autoridades como parte da "luta contra o 
terror". 

Um dos mais polêmicos foi firmado depois dos ataques do 11 de setembro de 
2011 em Nova York e permitiu a transferência de dados de longo prazo de 
passageiros europeus a autoridades norte-americanas. 

E há outros atores envolvidos nessa troca de informações, como o Sistema 
Global de Distribuição (GDS na sigla em inglês), que gerencia as reservas de 90% das 
passagens aéreas de todo o mundo, englobando três alianças de companhias áreas: 
uma com base na Espanha, a Amadeus (Air France, Lufthansa, Iberia e Scandinavian 
Airlines), e duas nos Estados Unidos, a Sabre (American Airlines e IBM) e a Travelport 
(da união entre Galielo e Worldspan, em 2007). 

As possíveis soluções 
Para Nohl, uma solução seria proporcionar uma senha aos viajante na hora de 

fazer sua reserva. Mas alerta que isto levará tempo, pois requer a colaboração das 
instituições. 

De acordo com o criptógrafo, a forma como são escolhidos os códigos PNR 
nos deixa menos seguros do que qualquer senha de cinco dígitos. 

Além disso, tanto o GSD como as páginas na internet das empresas aéreas 
permitem fazer milhares de reservas através de um único endereço IP, o que põe o 
comprador em risco. 

Hasbrouck diz que seus usuários "devem exigir urgentemente mudanças 
técnicas às companhias e pedir que sejam reforçadas as leis de proteção de dados". 

Nohl contou à BBC Mundo que "tem tido conversas" com duas das empresas 
GDS, mas não deu detalhes do que foi discutido. 

A reação das companhias é a seguinte: 
"Estamos avaliando os resultados das pesquisas sobre a segurança da 

indústria de viagens e temos tido melhoras. Damos prioridade à segurança dos 
clientes e dos dados e revisamos continuamente nossos sistemas e processos", 
respondeu à BBC Mundo um porta-voz da Amadeus. 

"Vamos considerar estas descobertas e trabalharemos juntos com nossos 
colaboradores para tratar dessas questões e buscar soluções a potenciais problemas", 
acrescentou. 

O Travelport destacou a "cibersegurança e a privacidade do cliente como 
prioridades críticas" e afirmou que está fazendo "contínuos investimentos em seus 
sistemas e se comprometendo com vários atores da indústria para implementar 
qualquer mudança recomendada em reservas pela internet". 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/a-brecha-de-seguranca-no-codigo-de-reserva-
aerea-que-expoe-dados-pessoais-de-passageiros.ghtml        

           Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/economia/noticia/a-brecha-de-seguranca-no-codigo-de-reserva-aerea-que-expoe-dados-pessoais-de-passageiros.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/a-brecha-de-seguranca-no-codigo-de-reserva-aerea-que-expoe-dados-pessoais-de-passageiros.ghtml
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7. Comércio Eletrônico 

Negociações na OLX movimentam valor equivalente a 1,4% do PIB em 2016 

08 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico  

 
Site de compra e venda de produtos usados movimentou R$ 81 bilhões em 2016, 
aumento de 90% em relação ao número de itens negociados em 2015 
 

As negociações realizadas na OLX movimentaram R$ 81 bilhões em 2016. O 
valor, que representa 1,4% do brasileiro, foi resultado de um aumento de 90% no 
número de produtos negociados no ano passado, chegando a 24,6 milhões itens – 
equivalente a quase 50 vendas por minuto. 

O crescimento nas negociações  em algumas categorias que há alguns anos 
não eram tão expressivas também chamam a atenção. “Os brasileiros já estão 
acostumados a comprar e vender carros usados no Brasil há muito tempo. Porém, 
nossos dados de 2016 mostram que esta realidade está se ampliando rapidamente, 
pois tivemos crescimento expressivo em categorias como moda, casa e itens para 
bebês e crianças”, explica Andries Oudshoorn, CEO da OLX Brasil.  

Carros e imóveis 
O crescimento do site em 2016 foi teve grande influência das categorias de 

carros e móveis. A plataforma intermediou a venda de 3,3 milhões de automóveis – 
44% a mais que em 2015. O número de carros vendidos pela OLX no ano passado 
representa 34% do total de carros novos e usados emplacados pela Fenabrave no 
Brasil, que foi de 10,3 milhões. Em relação aos imóveis, 933,5 mil unidades foram 
vendidas por meio da plataforma em 2016, alta de 50% em relação a 2015. 

Projeção 
Uma das principais expectativas da empresa para 2017 é conquistar o público 

que nunca fez compras pela internet. Uma pesquisa do IBOPE Conecta mostra que 
91% dos internautas brasileiros (68.147.706 de pessoas) possuem itens sem uso em 
suas casas e 84% deles (62.856.848 pessoas) têm interesse em vender esses 
objetos. “Planejamos continuar crescendo o nosso marketplace C2C e aumentar em 
mais de 50% o número de pessoas desapegando seus produtos com sucesso na 
OLX”, reforça Oudshoorn. 

A OLX também espera aumentar em mais de 100% a receita deste ano ao 
otimizar soluções para negociações de profissionais das áreas de carros e imóveis. A 
empresa pretende fechar o ano de 2017 com 610 colaboradores, crescimento de 33% 
em relação a 2016. As contratações serão, principalmente, voltadas para os times de 
produto, tecnologia e dados. “70 novos profissionais serão contratados em 2017 para 
estas áreas, reforçando a nossa posição de empresa de tecnologia que mais cresce 
no Brasil e levando o total dessa área a 150 pessoas”, complementa o CEO. 
 
 
http://economia.ig.com.br/2017-02-08/negociacoes.html 

 
 

 
Voltar ao índice   
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8. Curtas 

IPC-S cai em 6 de 7 capitais sondadas pela FGV na 1ª quadrissemana de 
fevereiro 

09 de Fevereiro de 2017 
Fonte: R7 

  
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela 

Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu em seis das sete capitais pesquisadas 
na primeira quadrissemana de fevereiro em relação à última leitura de janeiro, 
divulgou a instituição nesta quinta-feira, 9. No geral, o IPC-S desacelerou de 
0,69% para 0,61% entre os dois períodos. 

Por região, o IPC-S apresentou decréscimo na taxa de variação de 
preços em Salvador (0,50% para 0,49%), Brasília (0,57% para 0,40%), Belo 
Horizonte (1,04% para 0,81%), Rio de Janeiro (0,72% para 0,61%), Porto 
Alegre (0,53% para 0,44%) e São Paulo (0,75% para 0,70%). 

Por outro lado, somente Recife apresentou acréscimo em sua taxa de 
variação na primeira quadrissemana de fevereiro, de 0,81% para 0,90%, 
segundo a FGV. 
 

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 

 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


