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1. Crédito e Financiamento 

Varejo reage, mas crédito ainda não acompanha 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Embora tenha sido um mês mais curto, de 28 dias, fevereiro foi melhor em 
vendas se comparado ao ano passado, e março deve repetir a tendência. Apesar 
disso, diz Luiz Alberto da Silva, empresário do ramo de artigos esportivos, o 
financiamento bancário para a compra de novas mercadorias não tem acompanhado o 
movimento. Silva reconhece que o seu gerente, sumido desde meados do ano 
passado, até voltou a procurá-lo recentemente - mas, estima, o dinheiro oferecido 
deve seguir caro e a exigência de garantias, significativa. 

No geral, o comportamento do crédito corporativo seguiu em deterioração em 
fevereiro, mas mesmo que o Banco Central (BC) não abra os dados por porte de 
empresa, é possível dizer que a situação dos empréstimos às pequenas e médias é 
ainda mais preocupante. O próprio Silva, que é superintendente da Distrital Centro da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP), diz que, assim como ele, muitos 
varejistas de menor porte enfrentam uma situação de crédito ainda escasso e caro. 

No total, o saldo de crédito para pessoa jurídica caiu 0,3% em fevereiro sobre 
janeiro (baixa de 10% em 12 meses), e as concessões recuaram 10,1% em fevereiro 
(queda de 15% em 12 meses), mesmo com certa estabilidade dos índices de 
inadimplência. A fotografia é ainda pior para o saldo e as concessões de capital de 
giro - a linha de crédito geralmente usada para recompor estoques -, que caíram bem 
mais. 

Segunda maior carteira de crédito corporativo, de R$ 318,4 bilhões, atrás 
apenas das linhas do BNDES, o capital de giro caiu 8,7% em 12 meses até fevereiro. 
Mesmo com queda de cerca de cinco pontos nas taxas médias cobradas e 
inadimplência mais ou menos estável, as concessões de capital de giro caíram 22% 
em 12 meses. 

O estrago foi ainda pior nas linhas mais curtas, bastante acessadas pelas 
empresas de menor porte. No capital de giro rotativo, de curtíssimo prazo, as 
concessões recuaram 54% em 12 meses, embora as taxas tenham apresentado uma 
pequena melhora de quase dois pontos, para 44,5% ao ano. 

Os calotes, contudo, explodiram no período, de 8,65% para 13,87%. Para se 
ter uma ideia do tamanho da deterioração, a taxa de inadimplência dessa carteira não 
passava de 5% até 2014, e os juros ficavam ao redor de 30% ao ano. 

"Para as micro e pequenas empresas, o cenário simplesmente não avançou", 
diz Dan Cohen, fundador da plataforma de crédito para empresas F(x). Segundo ele, 
as informações desse tipo de empresa são mais escassas, o que torna difícil uma 
análise precisa de risco de crédito e faz com que elas acabem recorrendo a factorings 
e fundos de recebíveis para obter linhas mais curtas - voltadas justamente para 
recompor estoques. 

Os bancos reconhecem que a reação do crédito oferecido às empresas de 
menor porte é lenta, mas dizem que esse movimento está, sim, em curso. Na carteira 
do Banco do Brasil (BB) para empresas com faturamento de até R$ 25 milhões, a 
curva que vinha descendente se inverteu no mês de março. Edmar Casalatina, diretor 
de micro e pequenas empresas do BB, diz que o desembolso diário subiu 20%, em 
média, em março sobre fevereiro, levado especialmente pelo comércio e a pequena 
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indústria. "A gente vinha desembolsando ao dia em torno de R$ 150 milhões e isso 
passou para R$ 180 milhões." 

Segundo Casalatina, o BB espera alta de cerca de 5% para a carteira de 
capital de giro em 2017 e, para isso, aposta em convênios, como o com a Associação 
Brasileira de Franchising (ABS) e com o Sebrae. "Os consultores começaram a 
operação agora, mas já temos a assinatura de alguns contratos", diz. 

No Bradesco, a demanda por capital de giro de empresas com faturamento de 
até R$ 3,6 milhões - que têm mais dificuldades para obter capital - subiu 8,6% em 
fevereiro sobre janeiro e, em algumas linhas, como capital de giro com garantia de 
recebíveis, as concessões subiram 47% no período. 

João Carlos Gomes da Silva, diretor adjunto do Bradesco, reconhece que as 
micro, pequenas e médias empresas sofreram muito em 2016, com a inadimplência 
batendo os 5,5%, em relação a algo entre 3,8% e 4,1% em cenários mais calmos. 

O executivo vê uma melhora ainda "muito tímida" no crédito para esse 
segmento, que deve acelerar no segundo semestre do ano puxado pelo comércio e 
por prestadores de serviços. "A indústria fazendo pequenos investimentos ainda leva 
mais tempo para melhorar", diz Gomes da Silva. Segundo ele, a elevação do crédito 
para pequenas e médias deve ficar "em um lugar intermediário entre uma alta de 1% a 
5%" - que é o "guidance" do banco para o crédito às pessoas jurídicas em 2017. 

A Caixa registrou retração de aproximadamente 7,4% das novas contratações 
de crédito para o segmento de varejo na pessoa jurídica em 2016. Nos dois primeiros 
meses de 2017, houve aumento de 5,75% no crédito para essas operações, com 
concessões um pouco mais acentuadas nos segmentos de saúde e turismo. 

Marcelo Aleixo, superintendente-executivo de micro, pequenas e médias 
empresas do Santander, que inclui companhias com faturamento de até R$ 200 
milhões, diz que o banco revisou a estratégia para atender esse segmento em 2015, 
com um foco forte em franquias, por exemplo. 

Aleixo diz que sente "um pouquinho" de aquecimento na demanda, mas 
ressalta que, no início do ano, a procura por capital de giro costuma ser mesmo 
sazonalmente menor. "O crescimento é modesto, dentro do que esperávamos", diz 
sem dar números. "É importante dizer que em nenhum momento paramos de operar 
nesse segmento." 

Para Casalatina, do BB, é preciso entender que a crise econômica foi bastante 
prolongada e as empresas de menor porte são um dos setores que mais sofreram. "Eu 
diria que quem sobreviveu apresenta um risco menor", diz. "Agora há um cenário de 
retomada com empresas que passaram por um período bastante difícil. Mas se ela 
conseguiu chegar onde chegou, é uma empresa de melhor risco." 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36919917 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Governo corta R$ 42 bi em gastos e eleva imposto sobre folha de pagamento de 
empresas 

29 de Março de 2017 
Fonte: G1 

Objetivo da equipe econômica é tentar fechar buraco de R$ 58,2 bilhões no orçamento 
para atingir meta fiscal, de déficit primário de R$ 139 bilhões, fixada para 2017. 
 

A equipe econômica do governo Michel Temer anunciou nesta quarta-feira (29) 
uma série de medidas, de aumento da arrecadação e de corte de gastos, para fechar 
o buraco de R$ 58,2 bilhões no orçamento e tentar atingir a meta fiscal fixada para 
2017, que é de déficit de R$ 139 bilhões. 

As medidas anunciadas foram: 
Bloqueio de R$ 42,1 bilhões em gastos públicos 
Receita extra com a reoneração da folha de pagamento: R$ 4,8 bilhões 
Receitas extras com relicitação de 4 hidrelétricas: R$ 10,1 bilhões 
Receita extra com a equiparação da alíquota de IOF de cooperativas de 

crédito, com a cobrada de bancos: R$ 1,2 bilhão 
As medidas foram divulgadas pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, 

e do Planejamento, Dyogo Oliveira. 
O corte de gastos é maior que o previsto porque o governo decidiu não contar 

neste momento com uma outra receita extra, que viria da volta, para a União, de 
precatórios não resgatados. 

Precatórios são dívidas do governo com pessoas ou empresas reconhecidas 
pela Justiça. De acordo com o ministro da Fazenda, há R$ 8,6 bilhões em precatórios 
depositados, mas não resgatados pelos beneficiários. 

Meirelles informou que o governo não desistiu de contar com pelo menos parte 
desses recursos. Entretanto, vai aguardar por mais garantia jurídica de que os 
beneficiários realmente perderam o direito ao dinheiro. 

Portanto, o bloqueio de gastos, hoje em R$ 42,1 bilhões, pode ficar menor mais 
para frente. 

O buraco de R$ 58,2 bilhões no orçamento foi provocado, principalmente, pela 
queda na previsão de crescimento da economia brasileira neste ano. A peça 
orçamentária de 2017 foi elaborada levando em consideração a previsão de alta de 
1,6% para o PIB. Na semana passada, porém, o governo a reduziu para 0,5%. 

Com o desempenho mais tímido da economia, também cai a previsão de 
arrecadação do governo com impostos e tributos - assim surgiu o buraco. Entretanto, 
dos R$ 58,2 bilhões, R$ 3,4 bilhões são resultado de aumento de despesas federais. 

Fim da desoneração 
O ministro da Fazenda anunciou que 50 setores serão excluídos da 

possibilidade de pagar imposto sobre a folha de pagamentos com base em um 
percentual da receita bruta - que representava uma tributação menor. 

Entre os setores que vão perder o benefício estão: confecção, couros e 
calçados, têxtil, naval, aéreo, de material elétrico, autopeças, hotéis, plásticos, móveis, 
fármacos e medicamentos, equipamentos médicos e odontológicos, bicicletas, pneus e 
câmaras de ar, papel e celulose, brinquedos, instrumentos óticos, suporte técnico de 
informática. 

Segundo o ministro da Fazenda, 4 setores vão continuar a optar pela 
desoneração da folha: transporte rodoviário coletivo de passageiros (ônibus urbano ou 
interurbano); transporte metroviário e ferroviário de passageiros (metrô e trem); 

http://g1.globo.com/economia/noticia/orcamento-entenda-por-que-o-governo-precisa-cobrir-rombo-de-r-58-bilhoes.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/orcamento-entenda-por-que-o-governo-precisa-cobrir-rombo-de-r-58-bilhoes.ghtml
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construção civil e obras de infraestrutura; comunicação, radio e televisão, prestação de 
serviços de informação, edição e edição integrada à impressão. 

Ele apontou que o benefício foi mantido a esses setores porque, no caso deles, 
o governo considera que a desoneração "faz efeito", o que, disse Meirelles, não ocorre 
com os demais. 

A reoneração começa a valer apenas em julho, pois precisa cumprir a chamada 
"noventena", que conta a partir do anúncio. Por isso, a previsão do governo é que a 
arrecadação com essa medida será restrita apenas aos meses de agosto a dezembro. 

Apesar de ter eliminado a possibilidade de a maior parte dos setores da 
economia poder contar com tributação menor na folha de pagamentos, o ministro 
Meirelles não considerou que houve aumento de impostos. 

“Essa medida não é considerada de fato um aumento de impostos. É a 
eliminação de uma opção adotada pelo governo anterior e que não funcionou. Não é 
um aumento de impostos”, disse a jornalistas. 

A desoneração da folha de pagamentos começou em agosto de 2011, em um 
pacote de bondades lançado pela então presidente Dilma Rousseff. O objetivo era 
estimular a geração de empregos no país e melhorar a competitividade das empresas 
brasileiras. 

Entre 2012 e 2016, a renúncia fiscal com a desoneração foi de R$ 77,9 bilhões, 
segundo dados da Receita Federal. Atualmente, cerca de 40 mil empresas de mais de 
50 setores da economia se beneficiam do programa. 

Corte de gastos 
O bloqueio inicial de R$ 42,1 bilhões no orçamento deste ano, anunciado nesta 

quarta-feira pelo governo, é maior do que o efetuado em 2016 – quando somou R$ 
23,2 bilhões em um primeiro momento (depois o valor foi ampliado). Entretanto, ficou 
abaixo do corte de gastos anunciado em 2015 - de R$ 66,9 bilhões, o maior da 
história. 

O governo informou que o bloqueio total de R$ 42,1 bilhões, será dividido em: 
Corte de gastos dos Ministérios: R$ 20,1 bilhões 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): R$ 10,5 bilhões 
Emendas parlamentares obrigatórias: R$ 5,4 bilhões 
Emendas não obrigatórias: R$ 6,1 bilhões 
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, não detalhou como o corte de R$ 

20,1 bilhões será distribuído entre os ministérios. Informou apenas que o governo vai 
respeitar a "aplicação mínima" de recursos para alguns setores, como saúde e 
educação. 

Dyogo Oliveira informou ainda que não haverá corte em programas sociais, 
como o Bolsa Família. 

Hidrelétricas 
Ao contrário do que ocorreu em anos anteriores, o governo optou por não 

divulgar as medidas para cobrir o rombo no orçamento no dia 22 de março. Um dos 
motivos, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é que o governo preferiu 
esperar por decisões judiciais que liberariam a relicitação de algumas hidrelétricas. 

Segundo o ministro, as decisões vieram nesta semana. E elas vão permitir ao 
governo retomar o controle de quatro usinas hidrelétricas: São Simão, Jaguara, Volta 
Grande e Miranda. 

O governo pretende relicitá-las ainda nesta ano. A previsão é arrecadar um 
total de R$ 10,1 milhões com o leilão delas. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-anuncia-alta-de-tributos-e-corta-r-421-
bilhoes-em-gastos.ghtml 

Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/08/veja-medidas-do-brasil-maior.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-abriu-mao-de-r-78-bilhoes-com-desoneracao-da-folha-em-5-anos.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/governo-bloqueia-r-234-bilhoes-do-orcamento-e-ve-queda-de-29-no-pib.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/governo-bloqueia-r-234-bilhoes-do-orcamento-e-ve-queda-de-29-no-pib.html
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3. Comércio 

Intenção de Consumo atinge maior pontuação desde junho de 2015, diz 
Fecomercio 

 
29 de Março de 2017 

Fonte: IG 
 
Menor dificuldade no crédito, diminuição dos juros e liberação dos valores nas 
contas inativas do FGTS aumentou pontuação do item Renda Atual 
 

Nesta quarta-feira (29) o Índice de Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF) foi divulgado e revelou alta de 1,5% no comparativo entre os meses de 
março e fevereiro, com o registro de 78,7 pontos. A marca é o maior patamar 
atingido desde junho de 2015, quando a pontuação foi de 81,7 pontos. 

O balanço elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços, e 
Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) é realizado mensalmente e 
varia de zero a 200 pontos, sendo que abaixo dos 100 pontos significa 
insatisfação e acima, satisfação com o consumo . Além disso, também foi 
apurado que em relação a março de 2016, o crescimento foi de 11,6%. 

De acordo com a Fecomercio-SP, cinco dos sete itens avaliados 
registraram alta no mês apurado. Perspectiva de Consumo foi a categoria que 
mais cresceu no indicador geral, com a variação positiva de 6,9%, o que fez o 
item atingir 73,9 pontos. 

Cerca de 48% dos entrevistados pela pesquisa disseram que pretendem 
gastar menos nos próximos meses, o que mostra certo crescimento de 
confiança dos paulistanos. Em março de 2016, a porcentagem era de 63%. 

Curto prazo 
Já quando o assunto é curto prazo, 62% das pessoas que participaram 

da pesquisa avaliaram que o atual o consumo está menor em relação ao ano 
passado. 

E por causa dessa observação que o Nível de Consumo Atual 
apresentou retração de 7,7% e registrou a pontuação – bem abaixo da média – 
de 46 pontos. De acordo com a Federação esse item apresentou, nos últimos 
registros, uma sequência de seis altas. De acordo com a Fecomercio-SP, a 
variação negativa se deve à outra categoria, Momento para Duráveis, a qual 
registrou baixa de 2,2% ao atingir 55,7 pontos. 

Segundo a entidade, o motivo pela variação negativa é o término do 
período das tradicionais liquidações de início de ano. 

A Fecomercio-SP também avaliou que, como a dificuldade na obtenção 
de crédito para compras financiadas está em redução, houve contribuição ativa 
para que o item Renda Atual passasse de 84,8 pontos em fevereiro de 2017 
para 88,2 pontos no mês de março do mesmo ano, a variação significa uma 
alta de 4%. Outro fator que impulsionou a categoria foi a liberação dos saldos 
nas contas inativas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Emprego 
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Emprego Atual e Perspectiva de vida obtiveram altas respectivas de 
0,7% e 1,9% e são as únicas categorias que estão acima da média, com 
pontuações – na mesma ordem – de 101,7 e 112,9 pontos. 

Como a inflação já está perto de bater o centro da meta, de 4,5%, e o 
juros vem apresentando queda é normal que o ICF apresente crescimento, 
segundo a Fecomercio-SP. Esse quadro – positivo para o consumo - pode ser 
visto também no aumento das vendas no comércio da capital paulista, que 
cresceu 0,6% no ano passado, o que alimenta cada vez mais as expectativas 
dos empresários do setor para um 2017 positivo. 
 
 
http://economia.ig.com.br/2017-03-29/consumo-icf.html 
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Marcas aproveitam dia da mentira para gerar negócios 

 
29 de Março de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

O Dia da Mentira é comemorado em diversos países e já se tornou muito 
tradicional. No Brasil, surgiu em Minas Gerais na época do Império, quando o jornal A 
Mentira, lançado em 1º de abril de 1828, circulou no estado com a notícia do 
falecimento de Dom Pedro, o que foi desmentido no dia seguinte. Desde então a 
efeméride é celebrada no país. 

A data é uma oportunidade para lançar promoções, divulgar produtos e até 
mesmo entreter o público. A ideia é aproveitar para investir em ações inusitadas, 
pertinentes e rápidas para causar um impacto positivo nos consumidores. 

Para as empresas, portanto, o Dia da Mentira surge como uma oportunidade 
de gerar impacto no público-alvo e conquistar novos clientes. A data permite que a 
empresa faça brincadeiras e crie dessa forma uma atmosfera de descontração entre a 
marca e os clientes. Por isso é a chance de investir em publicidade e dar vida a ideias 
que não são possíveis nos outros dias do ano. 

Mas atenção, é preciso ser honesto com os clientes. No dia 1º de abril (e em 
qualquer outro dia do ano), é preciso ter cuidado ao divulgar um produto, vantagem ou 
promoção. Na hora de promover uma ação de marketing, é necessário que a 
mensagem não abra espaço para interpretações erradas. Não se deve utilizar das 
brincadeiras feitas no Dia da Mentira para enganar os clientes ou deixá-los em 
desvantagem. 

Cases de sucesso 
Ficou interessado e quer saber de que forma usar o Dia da Mentira nas ações 

do seu negócio? Veja algumas ações bem-sucedidas de grandes marcas, mas saiba 
também como evitar situações embaraçosas para seus clientes. 

Netflix 
No Dia da Mentira, o site de streaming já pregou uma peça nos fãs da série 

Game of Thrones, apelidada de GoT. A série, produção do canal HBO, não está no 
catálogo da plataforma, sendo esse um grande descontentamento dos assinantes. 
Então, no dia 1º de abril, a Netflix publicou no seu Facebook uma notícia que 
surpreendeu muitos usuários: todos os episódios de GoT estariam disponíveis no 
serviço streaming. 

O post dizia: “Atendendo a pedidos, finalmente GoT chegou à Netflix”. Nele, 
havia um link que redirecionava para a série na plataforma. O grande mistério era 
revelado assim que a pessoa entrava no site. O primeiro episódio da GoT apresenta a 
reprodução da série Glauber, o Tijolo. A Netflix não mentiu, afinal, GoT é a abreviação 
de Glauber, o Tijolo. 

Em menos de uma hora, a postagem movimentou as redes sociais e dividiu 
opiniões, em sua maioria positivas. A publicação rendeu mais de 17 mil curtidas, 6 mil 
comentários e 4 mil compartilhamentos, número consideravelmente maior do que 
outros posts da página, que normalmente geram em torno de 5 mil curtidas e 600 
comentários. 

Burger King 
A rede de fast-food Burger King criou uma ação superinteressante. No dia 1º 

de abril de 2011, anunciou seu novo hambúrguer, o Whopper Canhoto. O sanduíche, 
que foi disponibilizado apenas no Dia da Mentira, na verdade era o mesmo de sempre. 
A “grande” mudança feita pelo restaurante foi apenas girar o hambúrguer 180 graus na 
bandeja, para que ficasse mais confortável na mão esquerda dos canhotos que 
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frequentam o lugar. Esse exemplo mostra que é possível brincar com os clientes, mas 
não enganá-los. 

Tome cuidado 
É importante ficar atento para não perder a mão na hora das brincadeiras, pois 

qualquer deslize pode causar um impacto ruim na imagem da empresa. O Google, por 
exemplo, que é conhecido pelas pegadinhas que prega em seus usuários no Dia da 
Mentira, já precisou cancelar uma brincadeira após a ação gerar revolta dos usuários. 

A empresa criou um botão no Gmail chamado “mic drop”, localizado ao lado do 
botão “enviar”. O usuário desavisado, ao clicar na ferramenta, por curiosidade ou 
engano, enviava em seu e-mail um GIF de um Minion largando o microfone. Além 
disso, o botão impedia que pessoas que recebessem o Minion respondessem o e-mail 
de quem o enviou. 

A brincadeira, em pouco tempo, gerou centenas de reclamações. Como o 
botão estava localizado ao lado do botão “enviar”, várias pessoas acabaram 
mandando o GIF sem querer em e-mails sérios. 

Alguns clientes tiveram problemas por causa da brincadeira. “Sou escritor e 
precisava cumprir uma data. Mandei os meus escritos à minha chefe e nunca obtive 
resposta. Sem querer, tinha enviado o e-mail com a opção “mic drop”. O documento 
precisaria de correções, mas ela nunca mais me respondeu”, escreveu um usuário. 

Onde promover suas ações 
A publicidade dispõe de várias alternativas para todo o tipo de público e 

negócio. É possível promover a marca por meio de redes sociais, mensagens de texto, 
blogs, painéis digitais, entre outros meios de baixo custo e muito eficientes. 

Veja a seguir algumas formas mais comuns de ação e divulgação e busque 
explorar aquela que mais se adéqua ao seu objetivo e público-alvo. 

Mídias digitais 
A internet permite que o empreendedor divulgue seu negócio de forma ampla 

e, além disso, interaja com seus consumidores. Explorar redes como Instagram, 
Twitter, YouTube e até mesmo o LinkedIn permite alcançar bons resultados, se 
utilizadas corretamente. 

Sites como o Facebook apresentam diversas possibilidades de postagens, 
permitem que os clientes deixem comentários, sendo possível que a marca receba um 
feedback imediato de seu público. Além disso, por meio de recursos disponíveis 
nesses sites, é possível mensurar crescimento, engajamento do público, entre outros 
dados essenciais. 

Para quem quer investir um pouco mais, o Facebook e outras mídias sociais 
têm recursos que permitem aumentar o alcance das publicações, atingindo, dessa 
forma, um publico maior. 

Mas lembre-se: quanto maior o número de rede sociais, maior é o trabalho. 
Estar ativo nas mídias online demanda tempo, por isso, escolha a melhor para o seu 
negócio de acordo com a sua rotina de trabalho. 

Acesse a notícia completa no site do E-commerce. 
 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/marcas-aproveitam-dia-da-mentira-para-
gerar-negocios/ 
 
 

Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/marcas-aproveitam-dia-da-mentira-para-gerar-negocios/
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4. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo caem 0,7% em janeiro 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: IBGE 
 

O comércio varejista nacional iniciou o ano de 2017 com queda de 0,7% 
para o volume de vendas e -0,8% para receita nominal, ambas as taxas em 
relação a dezembro de 2016, na série ajustada sazonalmente. Quanto ao 
volume de vendas, o resultado é negativo pelo segundo mês consecutivo. Com 
isso, a variação da média móvel (-0,6%) amplia em janeiro o ritmo de queda do 
volume de vendas, em relação ao resultado obtido no mês anterior (-0,5%). 
Frente a janeiro de 2016, o varejo nacional recuou 7,0%, em termos de volume 
de vendas, 22ª taxa negativa consecutiva nessa comparação. O indicador 
acumulado dos últimos 12 meses, com queda de 5,9%, mantém sequência de 
taxas negativas desde maio de 2015 (-0,5%). Para esses mesmos indicadores, 
a receita nominal de vendas apresentou taxas de variação de -2,3% em relação 
a janeiro de 2016 e de 4,2% nos últimos 12 meses. 

O comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo as atividades 
de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, voltou a 
registrar resultado negativo em relação ao mês anterior, na série ajustada 
sazonalmente, com variação de -0,2% para o volume de vendas e -0,9% para 
receita nominal de vendas. Em relação ao mês de janeiro do ano anterior, o 
comércio varejista ampliado apresentou queda de 4,8% para o volume de 
vendas e de 1,7% na receita nominal de vendas. No acumulado dos últimos 12 
meses as perdas foram de -7,9% e -0,4% para o volume de vendas e para a 
receita nominal de vendas, respectivamente. 

Com a divulgação de janeiro de 2017, o IBGE inicia série sobre o 
comércio varejista do país com base em 2014 e atualiza a amostra de 
informantes selecionados a partir da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) 2014. 
A publicação completa da pesquisa pode ser acessada aqui. 

Seis das oito atividades pesquisadas apresentam queda 
Na passagem de dezembro para janeiro, a redução de 0,7% no volume 

de vendas no varejo teve predomínio de resultados negativos, atingindo seis 
das oito atividades pesquisadas. Em ordem de magnitude, as taxas negativas 
foram: Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-
4,8%); Combustíveis e lubrificantes (-4,4%), Livros, jornais, revistas e 
papelarias (-1,9%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,8%); Artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-1,1%) e 
Móveis e eletrodomésticos (-0,1%). 

Por outro lado, no mesmo confronto, Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo, atividade de maior peso na estrutura do 
varejo, registrou variação próxima a estabilidade (0,2%) e Tecidos, vestuário e 
calçados, com variação de 4,1%, teve resultado em janeiro influenciado pelas 
promoções de queima de estoques do Natal. 
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O comércio varejista ampliado, ao registrar recuo de 0,2%, manteve 
variação próxima ao registrado no mês anterior (-0,1%). O resultado de janeiro 
teve influência, principalmente, do comportamento das vendas de Veículos e 
motos, partes e peças, que registrou variação próxima a estabilidade (0,3%), 
enquanto Material de construção mostrou queda de 0,8%, após avanço de 
2,2% no mês anterior. 

Na comparação com janeiro de 2016, o volume do comércio varejista 
mostrou recuo de 7,0%, 22ª taxa negativa seguida, acentuando o recuo dos 
meses de dezembro (-4,9%) e novembro (-3,8%). Todas as atividades 
registraram variações negativas. Por ordem de contribuição à taxa global os 
resultados foram: Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-7,0%); Combustíveis e lubrificantes (-9,0%); Outros artigos de 
uso pessoal e doméstico (-5,8%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos (-6,0%); Móveis e eletrodomésticos (-3,5%); 
Tecidos, vestuário e calçados (-6,3%); Livros, jornais, revistas e papelaria (-
17,0%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-
5,9%).  

Acesse a notícia completa no site do IBGE. 
 
 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnotici
a=3400 

 

 
 

Voltar ao índice 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=3400
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5. Serviços - Alimentação 

Multa máxima para fraudes no setor de origem animal passa de R$ 15 mil para 
R$ 500 mil 

 
29 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Blairo assinou novo regulamento de inspeção sanitária, com regras mais rígidas; 
executivo da pasta diz que atualização não ocorreu em função da Carne Fraca, mas 
que é 'oportuna' 
 

O governo federal aproveitou a crise no setor de proteína animal, após a 
deflagração da Operação Carne Fraca, há quase duas semanas, para atualizar o 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 
(Riispoa). Um novo decreto, assinado na quarta-feira, 29, pelo presidente Michel 
Temer, retira poderes de fiscais do setor na tentativa de evitar novos casos de 
corrupção e ainda amplia punições para empresas que fraudarem o sistema. 

Apesar de a nova regulamentação ser apresentada no dia em que a anterior 
completou 65 anos, tentativas de alteração ocorriam há mais de dez anos no 
Ministério da Agricultura. No entanto, o corporativismo de servidores e a resistência de 
empresas ao aperto da fiscalização impediam as mudanças. 

Na avaliação do secretário executivo do Ministério da Agricultura, Eumar 
Novacki, feita durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o novo decreto acaba com a 
política de “criar dificuldade para vender facilidade”, uma referência ao amplo poder 
dado aos fiscais do setor. 

Segundo o ministério, a nova regulamentação, apesar de simplificar os 
procedimentos, não reduzirá as regras para segurança sanitária. O ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, avalia que o decreto torna as normas mais claras de forma a 
retirar do fiscal o poder de interpretação. 

As indústrias que cometerem irregularidades serão punidas com multas mais 
altas e correrão o risco de perda do selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), 
necessário para a comercialização de carnes. Haverá três faixas de penalidades: leve, 
grave e gravíssima. Caso alguma das empresas sofra três advertências gravíssimas 
em um ano, o selo será cassado. “Se não tem SIF, não tem como trabalhar”, disse o 
ministro. Segundo ele, até então frigoríficos eram punidos com interdições que 
poderiam ser revertidas na Justiça. 

O ministro explicou que a multa máxima prevista para fraudes no setor sairá de 
até R$ 15 mil para até R$ 500 mil. Maggi relatou que o antigo regulamento previa a 
fiscalização de doenças que sequer existem hoje e o atual orientará, por exemplo, a 
fiscalização de outras enfermidades que surgiram nas últimas décadas, como a 
Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), popularmente conhecida como o “mal da 
vaca louca”. 

 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,multa-maxima-para-fraudes-no-setor-de-
origem-animal-passa-de-r-15-mil-para-r-500-mil,70001719211 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Em alta: publicidade digital cresce 26% e fecha 2016 com R$11,8 bilhões 

 
29 de Março de 2017 

Fonte: IDGNOW 
 
Para 2017, expectativa da IAB Brasil é que mercado apresente crescimento 
semelhante e chegue perto dos R$15 bilhões. 
 

O mercado de publicidade digital fechou superou as expectativas em 
2016, quando registrou um total de 11,8 bilhões de reais em investimentos. Os 
dados foram divulgados nesta quarta-feira, 29/3, pelo IAB Brasil. 

Segundo a mais nova edição da pesquisa Digital AdSpending, feita pela 
comScore e liderada pela IAB Brasil, esse valor representa um crescimento de 
26% na temporada, bem mais do que os 12% (com um total de 10,4 bilhões de 
reais) previstos anteriormente pelas empresas. 

O recém-empossado presidente do IAB Brasil, Cristiano Nobrega, 
atribuiu o bom resultado de 2016, mesmo em meio à crise econômica do país, 
ao fato do digital ser “um meio muito efetivo”. 

O executivo destacou ainda o crescimento do segmento de vídeo, que 
registrou um total de 2,2 bilhões reais em investimentos, respondendo por 19% 
do total registrado pelo mercado de publicidade digital no país. O valor é mais 
do que o dobro do registrado em 2015, quando os vídeos responderam por 
faturamento de 1,038 bilhão de reais. 

Outro segmento que cresceu na última temporada foi display e redes 
sociais, que aparece em seguida com um total de 3,8 bilhões de reais em 
investimentos, valor correspondente à 32,5% do total. Mais uma vez, o maior 
volume (48,5%) de verbas de publicidade digital ficou com search e 
classificados, que registrou 5,7 bilhões de investimentos em 2016, mais do que 
os 5,169 bilhões do ano anterior. 

Vale notar ainda que o crescimento do segmento de mídia programática 
(display) no último ano, quando respondeu por 1,9 bilhão de reais, o 
equivalente a 16,5% do total de publicidade digital em 2016 no Brasil. 

2017 
Para 2017, o IAB prevê que o mercado brasileiro deve pelo menos 

repetir o resultado do ano passado. Ou seja, crescer 26% em relação a 2016. 
Com isso, o setor chegaria aos 14,8 bilhões de reais neste ano, ficando 
próximo de responder por um terço do bolo todo de publicidade no Brasil. 
 
 
http://idgnow.com.br/internet/2017/03/29/em-alta-publicidade-digital-cresce-26-
e-fecha-2016-com-r-11-8-bilhoes/ 

 
Voltar ao índice 
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7. Serviços - Telecomunicações 

TV por assinatura no Brasil está entre as mais caras do mundo 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

 
Brasileiro chega a gastar 12% do salário médio para ter acesso a pacote com 
150 canais 
 

Ter TV por assinatura no Brasil é um luxo do qual poucos trabalhadores 
podem desfrutar. Levantamento feito pelo R7 mostra que um pacote com 150 
canais e internet em uma grande operadora custa mensalmente cerca de R$ 
250 — 12,1% do salário médio (R$ 2.056). 

Comparando com outros países, esse patamar é considerado elevado. 
Na França, por exemplo, é possível encontrar pacotes com 230 canais e 

internet ao custo de € 30, enquanto o salário médio é de € 2.912. Dessa forma, 
os franceses gastam apenas 1% da renda mensal para ter o serviço. 

Nos Estados Unidos, o maior mercado de TV paga do mundo, o salário 
médio mensal gira em torno de US$ 3.000, enquanto o valor médio dos 
pacotes é US$ 103,10. 

Sendo assim, os americanos desembolsam 3,43% da renda pela TV. 
Entretanto, é possível encontrar pacotes mais baratos nos EUA. Um 

plano com 220 canais e internet — Xfinity (Comcast) — sai por US$ 87,90. 
Em Portugal, um plano com 183 canais e internet banda larga custa em 

torno de € 50 por mês. Levando em conta que a renda média do trabalhador 
naquele país é de € 1.130, os portugueses desembolsam 4,19% dos 
rendimentos pelo serviço. 

Até mesmo na Argentina o custo da TV x salário médio (26.566 pesos) é 
menor do que no Brasil. Nossos vizinhos gastam cerca de 2,9% para ter 
acesso ao serviço, se considerado um pacote de 180 canais (778,5 pesos). 

No Canadá, um pacote com 156 canais e internet sai por 114 dólares 
canadenses por mês. O salário médio naquele país é de 3.916 dólares 
canadenses. Ou seja, um serviço de TV paga consome 2,9% dos ganhos do 
trabalhador. 

Um estudo feito pela própria ABTA (Associação Brasileira de Televisão 
por Assinatura) em 2013 já apontava que o serviço no Brasil era o 16º mais 
caro do mundo, em uma comparação com 47 países. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/tv-por-assinatura-no-brasil-esta-entre-as-mais-
caras-do-mundo-30032017 
 

Voltar ao índice 
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8. Serviços – Transporte Aéreo 

Donas de aeroportos poderão alterar cronograma de pagamento de 
outorgas 

29 de Março de 2017 
Fonte: G1 

  
Medida permitirá que empresas antecipem parcela fixa anual e dá mais 
flexibilidade para administrar fluxo de caixa. 
 

As concessionárias que administram os aeroportos de Guarulhos, 
Viracopos, Brasília, Confins, Galeão e Natal poderão alterar o cronograma de 
pagamentos de outorgas, de acordo com portaria publicada nesta quarta-feira 
(29) no Ministério dos Transportes. 

Hoje as concessionárias precisam pagar uma parcela fixa anual 
referente a outorga, que é o valor que elas pagam ao governo pela concessão 
dos aeroportos. Os recursos da outorga vão para o Fundo Nacional de Aviação 
Civil (FNAC). 

A mudança permitirá que as empresas antecipem pagamentos e 
controlem melhor o seu fluxo de caixa. “Essa medida vai permitir ganhos para 
todos. O governo poderá receber recursos de forma antecipada e reduzir o 
risco de inadimplência dos projetos e as concessionárias podem, mediante o 
pagamento antecipado, ter um cronograma de pagamento mais aderente ao 
seu fluxo de caixa”, disse o ministro dos Transportes, Maurício Quintella. 

Segundo o governo, a antecipação de pagamentos “não altera a 
equação econômica do contrato de concessão” e faz apenas mudanças no 
cronograma de outorgas. As empresas poderão pagar a outorga antecipada a 
valor presente, que na prática representa um desconto em relação ao valor 
estabelecido em contrato para o pagamento futuro. 

Outorgas em atraso 
As concessionárias de cinco dos seis primeiros aeroportos privatizados 

acumulam uma dívida de R$ 1,3 bilhão com a União, referentes a pagamentos 
de outorga atrasados. Desde 2012, foram recolhidos a título de outorga R$ 6,8 
bilhões dos R$ 8,1 bilhões esperados. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/donas-de-aeroportos-poderao-alterar-
cronograma-de-pagamento-de-outorgas.ghtml 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/dividas-de-aeroportos-privatizados-com-governo-somam-r-13-bilhao.ghtml
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Presidente da Anac defende cobrança de bagagem para crescimento do 
mercado aéreo 

 
29 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), José 

Ricardo Botelho, defendeu hoje (29) que a cobrança por parte das companhias 
aéreas pelo despacho de bagagens dos passageiros pode favorecer o 
crescimento do mercado brasileiro. 

Botelho participou da abertura do International Brazil Air Show (Ibas), no 
Aeroporto Internacional Tom Jobim, e disse que os americanos adotaram essa 
norma em 1970 e hoje transportam 900 milhões de pessoas. Ele acrescentou 
que países como Itália e Inglaterra, entre outros, têm regulação semelhante à 
que a Anac quer implementar no Brasil. O presidente da agência destacou que, 
quando fala de elevação do número de passageiros, isso significa aumento de 
infraestrutura e geração de empregos. 

Em dezembro do ano passado a Anac publicou uma resolução que 
previa o fim da franquia gratuita de bagagem para os passageiros do transporte 
aéreo, que passariam a pagar para despachar os volumes.  A medida, 
entretanto, foi suspensa pela Justiça. Com isso, permanecem em vigor as 
franquias mínimas de bagagem despachada: 23 quilos (kg) em voos nacionais 
e duas malas de 32 kg em internacionais. 

O presidente da Anac disse ainda que as empresas low cost 
(companhias aéreas de baixo custo e baixa tarifa) não têm interesse de vir para 
o Brasil. “O que nós estamos fazendo é criar um mercado adequado para que 
essas empresas olhem para esse mercado em potencial, que é muito grande, e 
digam 'eu quero ir para o Brasil'”. 

A liberação da cobrança das bagagens dos passageiros é, segundo ele, 
um passo nesse sentido. “Com certeza, ela facilita”. Outra possibilidade seria 
ampliar a participação estrangeira no capital das empresas aéreas brasileiras. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/presidente-da-anac-
defende-cobranca-de-babagem-para-crescimento-do-mercado 
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9. Mercado Imobiliário 

Inflação do aluguel perde ritmo, tem melhor março desde 2009 e acumula 
4,88% em um ano 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: R7 
  
IGP-M marca 0,01% em março, depois de marcar 0,08% em fevereiro e 0,64% 
em janeiro 
 

O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) registrou tímida alta de 
0,01% em março ante avanço de 0,08% em fevereiro, divulgou na manhã desta 
quinta-feira (30) a FGV (Fundação Getulio Vargas). Essa taxa é a mais baixa 
para o mês desde 2009. 

O resultado do IGP-M de março ficou dentro do intervalo das estimativas 
dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, 
entre queda de 0,05% e alta de 0,22%, e abaixo da mediana de 0,05%. 

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M intensificou a 
deflação, ao sair de -0,09% em fevereiro para -0 17% em março. Na mesma 
base de comparação, o IPC-M ficou em 0 38% após 0,39%. 

O INCC-M variou para 0,36%, de 0,53% no mês anterior. A variação 
acumulada do IGP-M em 12 meses até março é de 4,86%, a primeira vez 
desde maio de 2015 que a taxa fica abaixo de 5%. Já no ano, o indicador 
acumula elevação de 0,74%. 

IPAs 
Os preços dos produtos agropecuários no atacado, medidos pelo IPA 

Agropecuário, caíram 0,99% em março depois de queda de 0,88% em 
fevereiro, informou a FGV. Já os preços de produtos industriais, mensurados 
pelo IPA Industrial, diminuíram o ritmo de alta, ao atingirem 0,13%, na 
comparação com 0,20% no segundo mês do ano. 

Os preços dos bens intermediários tiveram retração de 0,39% em março 
em relação à taxa positiva de 0,99% apurada em fevereiro. Já a variação dos 
bens finais reduziu a velocidade de queda para 0,08%, depois de cederem 
0,61% no segundo mês do ano. 

Os preços das matérias-primas brutas também diminuíram o ritmo de 
baixa, passando de recuo de 0,64% em fevereiro para 0,05% em março. 

 
 
http://noticias.r7.com/economia/inflacao-do-aluguel-perde-ritmo-tem-melhor-
marco-desde-2009-e-acumula-488-em-um-ano-30032017 
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10. Logística  

Logística nos mares começa a se normalizar 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O impacto das restrições às exportações das carnes brasileiras foi 
pontual na logística marítimo-portuária e já começa a se dissipar, com a 
retomada das importações de uma série de países nos últimos dias. Foi o que 
disseram ao Valor importantes empresas do setor. 

Líder nos tráfegos que envolvem o Brasil, o armador alemão Hamburg 
Süd teve, até aqui, um saldo de 156 contêineres com um mix de carnes 
cancelados ou reprogramados para navios futuros. É menos de 10% do volume 
que a companhia de navegação carrega por semana. 

"Os embarques estão voltando ao normal", disse ao Valor o diretor-
superintendente da Hamburg Süd no Brasil, Julian Thomas. A empresa é a 
terceira maior em transporte de cargas refrigeradas, como carnes, nos tráfegos 
do Brasil. No mundo, registrou receita de US$ 6,7 bilhões em 2015, último dado 
disponível, alta de 16,7% sobre o exercício anterior. 

Nos portos do Sul do Brasil, por onde é embarcada a maior parte das 
carne bovina e de frango, houve acúmulo de contêineres. O TCP, terminal de 
contêineres de Paranaguá, no Estado do Paraná, foi um dos que mais 
sentiram, conforme apurou o Valor. 

O segmento de cargas refrigeradas corresponde a 25% do total das 
operações globais realizadas pelo terminal. Desse volume, 11% são cargas 
provenientes de importação ou direcionadas ao mercado interno. Procurada, a 
empresa disse que, de seus clientes, "apenas três foram citados na operação 
da PF, sendo que os outros 25 clientes que também atuam com carga 
refrigerada não foram afetados". Informou ainda, por nota, que não é possível 
calcular de forma exata os impactos da operação aos seus negócios. 

"Entretanto, a porcentagem de empresas envolvidas nas denúncias é 
pequena se levado em consideração o número de clientes que utilizam o 
Terminal de Contêineres de Paranaguá para importar ou exportar cargas 
refrigeradas". A empresa também ressaltou que, passadas quase duas 
semanas do ocorrido, e após os esclarecimentos do segmento e do Ministério 
da Agricultura, grande parte da movimentação inicialmente afetada vem sendo 
"paulatinamente retomada". 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36919907 
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11. Curtas 

Juros do rotativo do cartão ficam em 481,5% ao ano 

 
29 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

  
A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito recuou em fevereiro e 

chegou a 481,5% ao ano, após atingir o recorde de 486,8% ao ano, em janeiro, 
informou hoje o Banco Central. 

O rotativo é o crédito tomado quando o consumidor paga menos que o 
valor integral da fatura do cartão. 

A taxa do crédito parcelado subiu 1,6 ponto percentual e ficou em 
163,5% ao ano. 

Já a taxa do cheque especial caiu 1,3 ponto percentual, para 327% ao 
ano, de janeiro para fevereiro. 

A taxa média de juros para as famílias ficou em 73,2% ao ano, em 
fevereiro, com alta de 0,5 ponto percentual em relação a janeiro. 

A inadimplência do crédito, considerados atrasos acima de 90 dias, para 
pessoas físicas ficou em 5,9%, com queda de 0,1 ponto percentual. 

A taxa de inadimplência das empresas caiu 0,2 ponto percentual para 
5,2%. A taxa média de juros cobrada das pessoas jurídicas caiu 0,1 ponto 
percentual para 28,7% ao ano. 

Esses dados são do crédito livre em que os bancos têm autonomia para 
aplicar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros. 

No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras definidas pelo 
governo, destinados, basicamente, aos setores habitacional, rural e de 
infraestrutura), a taxa de juros para pessoas físicas foi reduzida em 1,3 ponto 
percentual para 9,1% ao ano. A taxa cobrada das empresas caiu 1,6 ponto 
percentual para 10,9% ao ano. A inadimplência das famílias subiu 0,2 ponto 
percentual para 2% e das empresas aumentou 0,1 ponto percentual para 1,9%. 
 

IGP-M tem variação positiva de 0,01% em março, diz FGV 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
 

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou variação positiva 
de 0,01 por cento em março, após avançar 0,08 por cento em fevereiro, 
informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira. 

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de 
contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis. 
 

Voltar ao índice  
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12. Feiras 

 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FEIRA TRÊS LAGOAS FLORESTAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Arena Mix 
Cidade: Três Lagoas – MS 
 
28/03/2017 até 31/03/2017 – FIMMA BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Fundaparque- Parque de Eventos 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FOTOGRAFAR 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/03/2017 até 02/04/2017 – SALÃO DO ARTESANATO 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
30/03/2017 até 30/03/2017 – BRAZIL PROMOTION DAY SP 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Hotel Pullman SP Vila Olímpia - Centro de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
01/04/2017 e 02/04/2017 – HABITASERV 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Fiep 
Cidade: Curitiba - PR 
 
01/04/2017 até 03/04/2017 – ESTÉTICA IN SÃO PAULO 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/04/2017 até 05/04/2017 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte Dallas, Master e Nabhan. 
Cidade: Cianorte – PR 
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03/04/2017 até 07/04/2017 – FEIPLASTIC 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 –FEIRA DA FLORESTA 
Setor: Agronegócio 
Local: Complexo expogramado 
Cidade: Gramado - RS 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – AUTOCOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 07/04/2017 – LAAD DEFENCE & SECURITY 2017 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Riocentro Exhibition & Convention Center 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
04/04/2017 até 07/04/2017 – EXPO ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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