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1. Crédito e Financiamento 

Conselho Monetário reduz juros de financiamentos do BNDES para 7% ao 
ano 

 
30 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
As empresas que contraírem empréstimos e financiamentos no Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pagarão juros 
mais baixos a partir de abril. Depois de cinco trimestres sem alterações, o 
Conselho Monetário Nacional (CMN) reduziu, de 7,5% para 7% ao ano a Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP). 

A cada três meses, o CMN fixa a taxa para o trimestre seguinte. O 
conselho tomou a decisão em reunião extraordinária hoje (30), uma vez que o 
encontro mensal do colegiado será só amanhã (31), mas a taxa que irá vigorar 
de abril a junho precisa ser publicada no Diário Oficial da União até o último dia 
de março. 

O CMN é formado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pelo 
presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e pelo ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira. 

A queda da TJLP foi possível por causa da redução da taxa Selic, juros 
básicos da economia. Atualmente em 12,25% ao ano, a Selic caiu dois pontos 
percentuais nos últimos seis meses, abrindo espaço para o corte ao não 
aumentar as pressões sobre o Tesouro Nacional, que cobre a diferença entre a 
taxa subsidiada dos financiamentos do BNDES e os juros de mercado. 

Criada em 1994, a TJLP é definida como o custo básico dos 
financiamentos concedidos ao setor produtivo pelo BNDES. Em janeiro de 
2013, a taxa tinha sido reduzida para o menor nível da história, em 5% ao ano, 
como medida de estímulo à economia. A TJLP aumentou para 5,5% ao ano em 
janeiro de 2015, 6% em abril, 6,5% em julho, 7% em outubro e 7,5% em janeiro 
de 2016, sendo mantida nesse nível até agora. 

De acordo com o Ministério da Fazenda, o valor da TJLP leva em conta 
dois fatores: centro da meta de inflação, atualmente em 4,5%, mais o Risco 
Brasil, indicador que mede a diferença entre os juros dos títulos brasileiros no 
exterior e os papéis do Tesouro norte-americano, considerados o investimento 
mais seguro do mundo. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/conselho-monetario-
reduz-juros-de-financiamentos-do-bndes-para-7-ao-ano 
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2. Comércio 

IGP-M fica praticamente estável em março, com recuo dos preços no 
atacado, diz FGV 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
A variação acumulada até março é de 0,74%. Em 12 meses, o IGP-M registrou 
alta de 4,86%. 
 

O índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado para reajustar a 
maioria dos contratos de aluguel, ficou praticamente estável em março ao 
registrar variação de 0,01%, contra avanço de 0,08% em fevereiro, com um 
recuo mais acentuado dos preços no atacado. 

A variação acumulada em 2017, até março, é de 0,74%. Em 12 meses, o 
IGP-M registrou alta de 4,86%. 

Os dados divulgados nesta quinta-feira (30) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) mostram que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que 
mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, 
apresentou queda de 0,17%, após recuo de 0,09% no mês anterior. 

Somente os Bens Intermediários recuaram 0,39%, após avanço de 
0,99% no mês anterior. A FGV destacou o subgrupo combustíveis e 
lubrificantes para a produção como principal responsável pela queda. 

Já os Produtos Agropecuários tiveram queda de 0,99% no mês, ante 
recuo de 0,88% em fevereiro. 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30% no IGP-M, 
avançou 0,38%, após alta de 0,39% em fevereiro. 

A principal contribuição para esse resultado, segundo a FGV, partiu do 
grupo Educação, Leitura e Recreação, com recuo de 0,29% ante alta de 2,15% 
em fevereiro, com destaque para o comportamento do item cursos formais. 

Por outro lado o grupo Alimentação passou a mostrar alta de 0,4% nos 
preços em março, após queda de 0,22% anterior, com destaque para hortaliças 
e legumes. 

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) desacelerou a alta 
a 0,36%, contra 0,53% em fevereiro. O índice relativo a Materiais, 
Equipamentos e Serviços registrou variação de 0,26%. No mês anterior, a taxa 
havia sido de 0,62%. O índice que representa o custo da Mão de Obra 
registrou taxa de 0,45%, a mesma do mês anterior. 

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de 
contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/igp-m-fica-praticamente-estavel-em-
marco-com-recuo-dos-precos-no-atacado-diz-fgv.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Supermercados 

Alívio da inflação ajudou vendas do setor de supermercados, diz IBGE 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
 
Perda total no varejo entre dezembro de 2016 e janeiro deste ano foi de 0,7%; 
setor de supermercados teve alta de 0,2% e evitou uma perda maior no mês 
 

O alívio da inflação de alimentos ajudou nas vendas do setor de 
supermercados na passagem de dezembro de 2016 para janeiro de 2017, 
segundo Isabella Nunes, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O setor de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo teve alta de 0,2%, o que evitou uma perda maior do varejo no 
mês. No total do varejo, as vendas recuaram 0,7%, com resultados negativos 
em seis das oito atividades pesquisadas. 

"A queda é disseminada. Porém, o resultado ficou menos acentuado 
pelo contrapeso de supermercados, que ficou estável. Mas a maior parte ficou 
negativa em dezembro", observou Isabella. 

Segundo ela, a pressão dos preços sobre o orçamento das famílias 
chegou ao fim, mas a queda na massa de salários pagos aos trabalhadores 
ocupados ainda atrapalha o desempenho do comércio varejista. 

"Ainda tem uma pressão forte do mercado de trabalho sobre o consumo 
das famílias. A massa de rendimentos na economia vem caindo", lembrou 
Isabella. 

Em relação a janeiro de 2016, as vendas dos supermercados diminuíram 
7,0%, sob influência da massa de rendimentos mais enxuta. No entanto, outros 
setores, como de bens duráveis, também foram prejudicados pelo crédito caro 
e restrito, acrescentou Isabella. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/alivio-da-inflacao-ajudou-vendas-do-setor-de-
supermercados,-diz-ibge-id615512.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Confiança de Serviços subiu 4,4 pontos em março 

 
31 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) da Fundação Getulio Vargas 
subiu 4,4 pontos em março, para 85,3 pontos, o maior nível desde dezembro 
de 2014. Na métrica de médias móveis bimestrais, a alta foi de 2,4 pontos.  

“Os indicadores de março confirmam a tendência de melhora da 
percepção das empresas de serviços sobre o ambiente de negócios. Mas é 
importante destacar que essa melhora permanece ancorada fundamentalmente 
nas expectativas quanto aos próximos meses. A leitura que as empresas fazem 
sobre a situação corrente vem sendo bem mais moderada, o que deve se 
traduzir numa saída muito lenta para uma fase de retomada no nível de 
atividade real do setor.” avalia Silvio Sales, consultor do FGV/IBRE. 

A alta da confiança em março foi a mais expressiva desde abril de 2009 
(4,8 pontos), além de abranger 11 das 13 principais atividades pesquisadas. O 
Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 0,9 ponto, para 74,4 pontos, devolvendo 
a queda de 0,8 ponto de fevereiro. Já o Índice de Expectativas (IE-S), avançou 
7,9 pontos, para 96,4 pontos, o maior nível desde março de 2014. 

A principal contribuição para a variação do ISA-S no mês veio do 
indicador de percepção com a Situação Atual dos Negócios, com alta de 1,6 
ponto para 75,0 pontos. Entre os indicadores integrantes do Índice de 
Expectativas (IE-S), o destaque positivo foi o de Demanda Prevista, que variou 
11,8 pontos, para 98,2 pontos. O NUCI do setor de serviços subiu 0,1 ponto 
percentual (p.p.) em março, para 82,2%. 

Mensalmente, as empresas assinalam fatores que vêm limitando o ritmo 
corrente de produção. Agregamos os três que inequivocamente afetam o seu 
desempenho de forma negativa, criando um “Indicador de Desconforto Setorial 
”. Na maior parte do período apurado, este indicador apresenta um 
comportamento negativamente relacionado ao ISA-S. Mas, nos últimos 
trimestres, o Indicador de Desconforto seguiu no mesmo sentido do ISA-S, em 
alta. “Esse movimento recente sugere que, a despeito de continuarem 
reportando um contexto de dificuldades, as empresas percebem também uma 
recuperação, ainda que gradual, do seu ritmo de atividade” analisa Silvio. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/confianca-de-
servicos-subiu-4-4-pontos-em-marco 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços - Alimentação 

Cardápio refeito 

 
31 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Os negócios de alimentação continuam a crescer, mas não passaram 
incólumes pela crise. O mercado de food service (alimentação fora do lar) avançou 3% 
em 2016, alcançando um faturamento de R$ 184 bilhões, ante R$ 178 bilhões em 
2015. O aumento nominal nas vendas foi acompanhado por uma queda de 4% na 
quantidade de transações, segundo o Instituto Foodservice Brasil (IFB), que reúne 38 
empresas da cadeia de fabricantes, prestadores de serviços e operadores. "O 
crescimento foi sustentado pelo aumento no tíquete médio, de 8%, no mesmo 
período", afirma Alexandre Guerra, presidente do IFB. 

Mesmo com o recuo no número de transações, a quantidade de consumidores 
que frequenta os restaurantes não sofreu alterações, diz Guerra. O que caiu foi a 
quantidade de vezes que as pessoas passaram a consumir. "Quem pagava almoço e 
lanche da tarde, passou a bancar apenas o almoço." 

Para reverter esse quadro, que pode ganhar contornos ainda mais delicados 
com os desdobramentos da Operação Carne Fraca, especialistas afirmam que os 
empreendedores do setor devem inovar nos cardápios e serviços, além de oferecer 
um melhor custo-benefício para os clientes na hora de quitar a comanda. 

"Nesse segmento, o preço é importante, mas deve vir com qualidade", diz. A 
busca por uma maior produtividade também inclui investimentos no treinamento das 
equipes. "O consumidor está cada vez mais exigente e tem muitas outras opções." 

Pesquisa da consultoria GS&MD Gouvêa de Souza para o IFB indica que a 
quantidade de refeições com três pagantes ou mais em um mesmo grupo diminuiu 
20% em 2016, ante 2015. Já o volume de reuniões em restaurantes com crianças 
minguou 16%, no mesmo período. "Os números mostram como os brasileiros estão se 
adaptando ao cenário econômico desafiador nesses dois últimos anos." 

Com a recessão, Guerra diz que todos os tipos de negócios ligados à 
alimentação foram afetados, de maneiras distintas. "Os consumidores continuaram a ir 
a estabelecimentos em momentos do dia que ainda são referência, como as padarias 
pela manhã ou os restaurantes por quilo no almoço, mas diminuíram a frequência das 
visitas em outros horários, como padarias na parte da tarde ou restaurantes à noite." 

Paulo Solmucci, presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), que representa um milhão de empresas, diz que o contingente 
de companhias que operam com prejuízo continuou em escalada no ano passado e 
atingiu um ápice histórico, de 39% do total, no terceiro trimestre de 2016. "A boa 
notícia é que um conjunto maior de firmas, 28% em 2016, ante 25% do total em 2015, 
está conseguindo melhorar a rentabilidade, migrando do saldo negativo para o 
positivo." 

Para Solmucci, esse sopro de melhora vem de ganhos de gestão. Os negócios 
estão saindo mais produtivos da crise do que quando entraram nela, diz. 
Levantamento da Abrasel mostra que, em 2016, bares e restaurantes tiveram 
crescimento nominal de 3,4% em comparação a perdas reais de 3,7%, em 
comparação ao ano anterior. "A recessão demorou quase um ano para atingir o setor, 
mas foi a mais intensa que já vivemos." 

Como consequência, os empresários montaram operações mais enxutas, com 
serviços menos complexos, e fixaram preços que cabem no bolso das famílias. "A 
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busca de valores praticados para cada classe de consumo é um desafio importante 
para quem quer empreender no ramo." 

Segundo pesquisa da Abrasel, os estabelecimentos mais impactados pela 
crise, no último ano, foram os com tíquete médio entre R$ 25 e R$ 70, que 
apresentaram queda de faturamento de até 30%. "Muitos clientes, ao invés de 
deixarem de ir a bares e restaurantes, passaram a frequentar estabelecimentos com 
tíquete médio menor", diz Solmucci. 

Guilherme Afif Domingos, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), afirma que um estudo anual feito pela entidade sobre 
os negócios mais promissores do país destaca os serviços de alimentação entre os 
mais lembrados pelos empreendedores. "A população continua crescendo e, mesmo 
em tempos de crise, não deixa de consumir nessa área", diz. "Há busca de 
alternativas mais baratas." 

O que tem mudado no segmento, segundo Afif, é o comportamento do 
consumidor, que passou a levar em conta uma alimentação mais balanceada e a 
comodidade. "Os clientes estão dispostos a pagar mais por produtos saudáveis, 
enquanto os serviços de entrega atendem a necessidade de quem mora em grandes 
centros." Nessa linha, ganham destaque os modelos de negócios com foco em 
cardápios vegetarianos e de restrições alimentares, além de empresas de delivery e 
de pratos prontos. 

É o caso da PedidosJá, do ramo de entregas, que conta com mais de seis mil 
estabelecimentos cadastrados em 200 cidades. Além do Brasil, opera na Argentina, 
Chile, Panamá, Paraguai e Uruguai. Neste mês, anunciou uma promoção com a Pizza 
Hut, na Grande São Paulo, com descontos de até R$ 20. 

Segundo Bruna Rebello, gerente comercial do PedidosJá no Brasil, a parceria 
pretende atrair novos consumidores e incentivar fãs da pizzaria a fazer pedidos com 
mais frequência. A expectativa é que as vendas da rede na plataforma aumentem 
50%, ao longo do mês. 

Afif, do Sebrae, lembra que para manter um negócio de sucesso no setor é 
preciso conhecer bem o cliente, fidelizá-lo e não esquecer o bom atendimento. "No 
ambiente on-line, deve-se manter um relacionamento com os internautas e posicionar 
a empresa nas redes sociais", diz. "A equipe de atendimento que lida com o usuário 
no dia a dia também deve ser motivada para fazer um bom trabalho." 

Para João Baptista, coordenador do comitê de alimentação da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), o empresário precisa saber que empreender no setor 
não será uma tarefa fácil. "É fundamental fazer ações promocionais, criar ofertas, 
desenvolver produtos com menor custo ou maior valor agregado, além de buscar 
novos públicos", diz. "A operação de um estabelecimento de alimentação é complexa, 
lida com muitos fornecedores e produtos perecíveis." 

No mercado de franchising, o segmento de alimentação tem apresentado um 
pequeno crescimento no número de unidades nos últimos anos, passando de uma 
parcela de 20,5% em 2014 e de 20,6% em 2015, para uma participação de 21,8% em 
2016. "Essa evolução indica um mercado maduro, mas com potencial para crescer". 

Segundo a ABF, o Brasil tem 765 redes franqueadoras e 31 mil unidades no 
segmento de alimentação, que aponta para tendências como novos canais de venda, 
como as unidades móveis ou foodtrucks, e a especialização das ofertas, com 
cardápios de produtos únicos, como hot-dogs ou sorvetes. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36958403 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços - Bancos 

Cartão BNDES será aceito em plataforma da B2W 

 

30 de Março de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

está dando um primeiro passo no caminho de se tornar um banco digital. O 
banco fechou parceria com a B2W, maior plataforma digital do Brasil controlada 
pela Lojas Americanas, para permitir a utilização do cartão BNDES como meio 
de pagamento em um site de vendas corporativas da companhia 
(www.b2wempresas.com). 

Nessa plataforma da B2W, o usuário do cartão BNDES passa a fazer 
compras 100% online, pagando com o cartão. O acordo já está em vigor. A 
B2W reúne marcas como Americanas.com, Submarino, Shoptime e SouBarato, 
além do b2wempresas, plataforma à qual o cartão BNDES vai se ligar em um 
primeiro momento. No total, a B2W tem 13 milhões de clientes ativos e, no ano 
passado, contabilizou R$ 13 bilhões em transações. 

Hoje, no Portal do BNDES, o usuário do cartão identifica os produtos e 
serviços de seu interesse cadastrados, mas precisa ir até o fornecedor para 
fechar a compra. O cartão dá acesso a um limite de crédito de até R$ 2 milhões 
por ano. A parceria vai dar maior visibilidade ao cartão BNDES, uma vez que 
ele estará disponível como meio de pagamento na plataforma da B2W. O 
cartão continuará a ser emitido pelos agentes financeiros do BNDES, mas 
existe a possibilidade de emissão, no futuro, pelos próprios parceiros digitais. 

Maria Silvia Bastos Marques, presidente do BNDES, disse ao Valor que 
a parceria com a B2W é uma iniciativa tão importante quanto foi o lançamento 
do cartão, em parceria com o Bradesco, em 2003. "O cartão é um grande 
sucesso, mas precisava passar por uma modernização", afirmou. Ela disse 
que, embora o cartão seja um instrumento importante em um momento de crise 
como o atual para permitir acesso a crédito por micro, pequenas e médias 
empresas, o sistema estava um tanto "engessado", sem flexibilidade. As 
conversas com a B2W começaram em outubro do ano passado. 

Fabio Abrate, diretor financeiro e de relações com investidores da B2W, 
disse que a parceria com o BNDES começa com um universo de cerca de 300 
produtos que estarão disponíveis aos usuários do cartão na plataforma para 
pessoas jurídicas da B2W. Esse número deverá ser ampliado de forma gradual. 
Segundo Abrate, a parceria será boa tanto para os detentores do cartão 
BNDES, que terão mais uma plataforma para fazer suas compras, como 
também para os clientes da B2W, que podem se interessar pelo cartão do 
banco como meio de pagamento. 

Maria Silvia disse que a parceria com a B2W é apenas a "ponta do 
iceberg" na transição do banco para o mundo digital. A essa iniciativa vão se 
seguir outras, incluindo novos acordos com outras plataformas digitais de 
comércio eletrônico. O BNDES prevê ainda o lançamento de um portal de 
negócios, que incluirá os produtos automáticos do banco, como Finame e 
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Progeren, contratados via agentes financeiros. No portal, o cliente poderá 
identificar o produto que se adequa a suas necessidades. 

O banco também está desenvolvendo soluções tecnológicas que vão 
permitir simplificar e reduzir os prazos de concessão de crédito para micro, 
pequenas e médias empresas, universo no qual se inserem companhias com 
faturamento bruto anual de até R$ 300 milhões. A partir de junho, o BNDES 
passará a aprovar essas operações automáticas em um dia, ante um prazo que 
hoje fica entre 5 e 30 dias, podendo chegar a 60 dias, disse Ricardo Ramos, 
diretor da área de operações indiretas do banco. Esse prazo não considera a 
parte do processo que cabe ao agente financeiro. 

O BNDES também vem conversando com fintechs, empresas de 
tecnologia de serviços financeiros, para distribuir produtos do banco. O objetivo 
é garantir maior capilaridade às linhas do BNDES, mas ainda não há acordos 
firmados. Ramos disse que o BNDES discute com fintechs no Brasil a 
possibilidade de fazer leilões reversos de crédito via plataformas digitais. Por 
esse instrumento, a fintech identifica a necessidade de uma empresa para 
capital de giro, por exemplo, e os bancos oferecem as linhas de crédito via uma 
plataforma digital. Para o BNDES, esse tipo de solução tende a aumentar a 
competitividade do setor bancário e reduzir os custos financeiros para o cliente 
final. 

Segundo Ramos, o banco trabalha para fazer uma "convergência 
digital", com foco nas micro, pequenas e médias empresas. Nesse processo, 
em fevereiro, o banco já havia lançado um aplicativo móvel chamado BNDES 
MPME. Também existe o plano de oferecer o cartão BNDES para pessoas 
físicas do agronegócio no segundo semestre, para permitir a compra de 
pequenos implementos agrícolas. 

No total, o cartão BNDES somou 422 mil operações no ano passado, em 
valores que chegaram a R$ 5,6 bilhões em financiamentos, queda de 50% em 
relação aos desembolsos de 2015. O montante representou 6,3% do total de 
desembolsos do banco em 2016, de R$ 88,3 bilhões. Ramos disse que o 
desempenho do cartão vai crescer pelas maiores possibilidade de uso, em 
várias plataformas, e também pela melhoria da economia. Existem hoje mais 
de 700 mil empresas cadastradas no cartão BNDES. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36919931 
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7. Serviços – Meios de Pagamento 

Apple obtém vitória contra bancos sobre pagamentos móveis na Austrália 

 
31 de Março de 2017 

Fonte: REUTERS 
 
Empresa conseguiu vitória em sua luta para impedir que bancos adotem seus 
próprios serviços de pagamento móvel em seus dispositivos 
 

A Apple obteve nesta sexta-feira uma vitória em sua luta global para 
impedir que bancos adotem seus próprios serviços de pagamento móvel em 
dispositivos da Apple, após um órgão regulador australiano impedir os bancos 
de negociarem coletivamente para obter acesso. 

A decisão do órgão de fiscalização da concorrência australiano, a 
primeiro do tipo, impedirá os bancos de introduzirem seus próprios aplicativos 
móveis de pagamentos em iPhones e Apple Watches, que poderiam ser 
usados para pagamentos sem contato em vez do Apple Wallet. 

Os bancos esperavam contornar as taxas de transação e fazer com que 
os clientes se envolvessem com mais frequência com seus próprios aplicativos, 
potencialmente destravando uma parcela maior do mercado de pagamentos 
sem contato da Austrália avaliado em aproximadamente 84 bilhões de dólares 
por ano. 

"Isso terá implicações globais", disse o presidente da Comissão de 
Concorrência e Consumo da Austrália (ACCC), Rod Sims, à Reuters após a 
decisão. "Se os outros precisam pensar nisso ... temos pelo menos algo que 
eles podem começar." 

Uma vitória de quatro dos maiores bancos australianos envolvidos no 
caso, que comandam dois terços do mercado de cartões de crédito do país, 
teria dado mais poder de negociação e poderia ter provocado apelos 
semelhantes aos reguladores pelo acesso aos sistemas da Apple em outras 
jurisdições ao redor o mundo. 

A Apple não permite que nenhum de seus 3.500 bancos parceiros em 15 
mercados globais tenha acesso à tecnologia de comunicação em campo 
próximo (NFC) por trás de seu sistema de pagamentos. 
 
 
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN172186-OBRBS 
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8. Serviços – Planos de Saúde 

Usuários de planos de saúde dão nota boa para os hospitais 

 
30 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Os usuários de planos de saúde dão nota boa (8,05) aos hospitais 

brasileiros e quase 45% das pessoas não relataram problemas gerais após 
serem atendidas nesses estabelecimentos. Isso é o que revela um estudo 
inédito da CVA Solutions, que ouviu 5.260 pessoas com planos de saúde e que 
usaram hospitais nos últimos 12 meses. A renda média familiar desses 
usuários é de cerca de R$ 5 mil e os planos de saúde cobriram as despesas 
hospitalares para quase 75% dos entrevistados. O estudo foi finalizado em 
novembro de 2016 e foram citados mais de 140 hospitais de todo o país entre 
particulares e públicos. 

O Hospital Sírio-Libanês foi apontado pelos entrevistados como o melhor 
valor percebido (custo-benefício) e o com a maior força da marca. O Einstein 
conquistou a segunda posição e os hospitais da Rede D’Or ficaram em terceiro 
lugar. O Hospital das Clínicas de São Paulo foi o único público que se 
destacou, com a quarta colocação no ranking em força da marca e em valor 
percebido. 

O Brasil possui mais de 6 mil hospitais, sendo que os 80 hospitais 
associados a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) respondem 
por quase a metade (47%) do gasto privado com hospitais, vindo dos planos de 
saúde ou diretamente dos consumidores. Os hospitais que possuem 
acreditação de excelência são considerados os melhores pelos pacientes. De 
acordo com o estudo, 35% dos entrevistados têm plano de saúde Unimed, 
12,6% Bradesco Saúde, 11,6% Amil, 4,7% Sulamérica, 3,3% Hapvida, 3,3% 
Intermédica e demais planos. 

Para Sandro Cimatti, sócio-diretor da CVA Solutions, “a percepção de 
qualidade é fortemente afetada pela soma dos tempos de espera. Contribuem 
muito para a satisfação do usuário informações constantes sobre o diagnóstico, 
medicação, procedimentos e os próximos passos no tratamento. Além da 
atenção acolhedora e humanizada ao paciente e seu acompanhante”, observa. 

Essa é a primeira edição do Estudo Hospitais da CVA Solutions. O 
estudo, que avalia o valor percebido (relação custo-benefício percebido por 
seus clientes) e a força da marca (a atração menos rejeição perante clientes e 
não clientes) dos vários hospitais citados pelos entrevistados, mede a posição 
frente a concorrência e diagnostica possibilidades de criação de vantagem 
competitiva sustentável. 

Os principais motivos que levam as pessoas a procurarem um hospital 
são emergências ou acidentes (36,8%), seguido por consultas ou exames 
(35,3%), cirurgia (14,8%) e parto (4,8%). O Pronto Atendimento (atendimento 
de emergência) é responsável por quase 60% da procura hospitalar, o que 
gera altos custos aos hospitais. 
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Na opinião de Sandro, “existe grande incidência de uso do pronto 
atendimento, que é uma forma mais cara de atendimento para os planos de 
saúde. Isto se deve ao fato dos pacientes encontrarem nessa modalidade uma 
alternativa rápida de atendimento, já que o agendamento normal de consultas 
ou exames é percebido como muito lento e burocrático”. 

Os entrevistados da pesquisa afirmam escolherem o hospital dentro das 
seguintes prioridades: cobertura pelo plano de saúde (44,1%), localização 
(32,6%) e recomendação do médico (26,2%). 

O segmento de hospitais recebeu uma nota boa, 8,05 (em uma escala 
de 1 a 10), entre os 46 setores da economia pesquisados pela CVA. A nota é 
superior à de laboratórios de análises clínicas, clínicas veterinárias, planos 
odontológicos e planos de saúde. Os principais pontos analisados nos serviços 
hospitalares foram: atendimento médico, serviços/hotelaria, imagem da marca, 
recepção, atendimento da enfermagem, consultas e exames, alta médica, 
tempo de espera no hospital e custos em geral. O valor percebido para os 
setores pesquisados se baseia na nota de custo-benefício percebido e tem 
como melhor segmento o de forno micro-ondas com nota 8,87 e pior o de 
telefonia celular, com 5,84. 

O hospital com maior força da marca (atração menos rejeição perante 
clientes e não clientes) é o Sírio-Libanês com 8,7 %. Na segunda posição vem 
o Hospital Israelita Albert Einstein, seguido por hospitais da Rede D’Or, 
Hospital das Clínicas de São Paulo e hospitais da Unimed. 

O melhor valor percebido (custo-benefício percebido pelos clientes) 
entre os hospitais foi atribuído ao Hospital Sírio-Libanês, com índice 1,13 
(worldclass), seguido pelo Einstein, hospitais da Rede D’Or, Hospital das 
Clínicas de SP e Hospital São Camilo. 

Os melhores hospitais citados pelos entrevistados são os que 
conseguem garantir qualidade. “Os serviços hospitalares envolvem grande 
complexidade de múltiplos serviços e coordenação entre eles. Garantir a 
qualidade é muito importante para o paciente. A melhor forma de garantir a 
qualidade dos serviços é fazendo com que o hospital tenha acreditação de 
excelência (ONA III, ACI, JCI ou NIAHO) realizada através de empresas 
independentes” comenta o sócio-diretor da CVA Solutions. 

Nos últimos anos houve um movimento de consolidação de mercado, 
onde vários hospitais foram comprados, tornando-se parte de grupos fortes e 
bem estruturados. Os principais grupos hospitalares são a Rede D’Or (São 
Luiz, Barra e outros), Rede Ímpar (Hospital 9 de Julho, Santa Paula e outros), 
Vita, além dos hospitais dos planos de saúde, como Unimed, Amil, Hapvida e 
NotreDame-Intermédica. 
 
 
http://monitordigital.com.br/seg-noticias-usuarios-de-planos-de-saude-dao-nota-
boa-para-os-hospitais/ 
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9. Serviços – Software e TI 

Aplicativo possibilita troca de casas, uma forma de viajar gastando 
menos 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: Brasilturis 
 

Acaba de ser lançado o site BeLocal Exchange, a primeira plataforma 
online de troca de casas em português que tem como objetivo promover uma 
nova forma de viajar e também consolidar o conceito de turismo colaborativo 
na América Latina. 

Diferentemente do que muitos pensam, o intercâmbio de casas 
proporciona uma hospedagem com mais conforto e privacidade e adequada às 
necessidades do viajante, além de representar uma economia de até 50% no 
orçamento da viagem. 

A sócio-fundadora da plataforma, Andrea Aguiar, descobriu o sistema de 
troca de casas em 2006 e se apaixonou pela possibilidade de aproveitar a 
viagem como uma local, fugindo do roteiro tradicional dos pontos turísticos. 
Nos últimos 10 anos, ela trocou de casas 14 vezes. Nesse período, Andrea 
percebeu a dificuldade de explorar destinos na América Latina e decidiu trazer 
o conceito para a região: “Apesar de serem altamente difundidas no exterior, as 
plataformas atuais não oferecem muitas opções latino-americanas”. 

O sistema é bastante simples: você cadastra gratuitamente sua casa no 
site com fotos. Em seguida, procura opções do seu interesse. Além de poder 
fazer a busca por algum destino específico, há várias categorias disponíveis: 
família, pets, casas acessíveis, gourmet, longos períodos, praia, cidade, 
campo, montanha, arte e cultura, mergulho, surf, esqui, esporte de aventura e 
destinos inusitados. 
 
 
https://novo.brasilturis.com.br/aplicativo-possibilita-troca-de-casas-uma-forma-
de-viajar-gastando-menos/ 
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10. Comércio Eletrônico 

Quase metade das vendas online no Brasil envolve dois ou mais dispositivos 

 
30 de Março de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

Em 2016, 45% das transações do e-commerce no Brasil envolveram dois ou 
mais dispositivos, desde a primeira visita ao site até a conclusão da compra. Das 
vendas finalizadas por desktop, 23% começaram pelo smartphone, enquanto que das 
concluídas pelo telefone, 44% tiveram início via computador. Independente do 
dispositivo de finalização, uma em cada quatro transações começou pelo smartphone. 

Esses dados fazem parte do relatório “O E-commerce na Era Cross-Device”, da 
Criteo, empresa de tecnologia especializada em publicidade digital e marketing de 
performance. O estudo analisou 1,7 bilhão de transações online de mais de 3,3 mil 
empresas de e-commerce ao redor do mundo, ocorridas em 2016. 

De acordo com a pesquisa, a aplicação de modelos apropriados de 
mensuração multidispositivos nos Estados Unidos revelou que as jornadas dos 
compradores são 41% mais longas, em comparação ao que é indicado pelos modelos 
de visão parcial. No Brasil, a análise voltada aos usuários na medição multidispositivos 
mostrou taxas de conversão uma vez e meia maior que as observadas nos modelos 
tradicionais. 

“O comércio multidispositivos chegou para ficar. Ser capaz de mensurar 
adequadamente a jornada de compra pode ser vital para aumentar a conversão. Os 
varejistas que usam uma análise convencional, voltada para dispositivos e que não 
leva em conta o engajamento dos consumidores, podem perder oportunidades. As 
análises devem focar no usuário”, analisou Fernando Tassinari, diretor da Criteo no 
Brasil. 

O levantamento também mostrou que o desktop é mais usado em horário 
comercial – quando os usuários estão fora de casa, geralmente durante o expediente 
de trabalho -, enquanto o mobile tem mais aderência no início da manhã. 

Além disso, quase um quarto de todas as compras online no Brasil já é feito via 
dispositivos móveis, o que representa um crescimento anual de 26% em relação ao 
ano anterior. 

Gastos 
Segundo o estudo, o uso de smartphones teve um crescimento de 40% e, 

atualmente, uma em cada cinco compras online é feita por smartphone. Por outro lado, 
a utilização de tablets para esse fim caiu 25%. 

Já para cada R$ 100 gastos via desktop, são gastos R$ 83 via smartphone, o 
que representa um crescimento de 34% em relação a 2015. Já as transações feitas via 
tablet giram em torno dos R$ 96. 

Clique aqui para acessar o relatório completo. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/quase-metade-e-commerce-brasil-
dispositivos/ 
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11. Emprego 

Taxa de desocupação chega a 13,2% no trimestre encerrado em fevereiro, 
mostra PNAD Contínua 

 
31 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

A taxa de desocupação foi estimada em 13,2% no trimestre móvel encerrado 
em fevereiro de 2017, com altas de 1,3 ponto percentual frente ao trimestre móvel 
anterior (setembro a novembro de 2016 -11,9%) e de 2,9 pontos percentuais em 
relação ao mesmo trimestre móvel de 2016, quando a taxa foi estimada em 10,2%. 
Essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica, iniciada em 2012. Estas 
informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

A população desocupada chegou a 13,5 milhões e bateu o recorde da série 
iniciada em 2012. Este contingente cresceu 11,7% (mais 1,4 milhão de pessoas) frente 
ao trimestre encerrado em novembro de 2016 e 30,6% (mais 3,2 milhões de pessoas 
em busca de trabalho) em relação a igual trimestre de 2016. 

A população ocupada (89,3 milhões) recuou tanto em relação ao trimestre 
encerrado em novembro de 2016 (-1,0%, ou menos 864 mil pessoas), quanto em 
relação ao mesmo trimestre de 2016 (-2,0%, ou menos 1,8 milhão de pessoas). 

O rendimento médio real habitual (R$ 2.068) no trimestre encerrado em 
fevereiro de 2017 manteve estabilidade frente ao trimestre anterior (R$ 2.049) e, 
também, em relação ao mesmo trimestre de 2016 (R$ 2.037). A massa de rendimento 
real habitual (R$ 180,2 bilhões) no trimestre encerrado em fevereiro de 2017 também 
ficou estável nas duas comparações. 

O nível da ocupação (indicador que mede o percentual de pessoas ocupadas 
na população em idade de trabalhar) foi estimado em 53,4% no trimestre de dezembro 
de 2016 a fevereiro de 2017, apresentando queda de 0,7 frente ao trimestre de 
setembro a novembro de 2016, (54,1%). Em relação a igual trimestre do ano anterior 
este indicador apresentou retração de 1,8 ponto percentual, quando passou de 55,1% 
para 53,4%. Este é o menor nível da série histórica iniciada em 2012. 

A força de trabalho (pessoas ocupadas e desocupadas) no trimestre de 
dezembro de 2016 a fevereiro de 2017 foi estimada em 102,9 milhões de pessoas. 
Esta população cresceu 0,5% comparada ao trimestre encerrado em novembro de 
2016. Frente ao mesmo trimestre do ano anterior houve alta de 1,4% (acréscimo de 
1,4 milhão de pessoas). É importante notar que a força de trabalho cresceu devido ao 
aumento da população desocupada. 

O contingente fora da força de trabalho no trimestre de encerrado em fevereiro 
de 2017 (64,6 milhões de pessoas) ficou estável comparado ao trimestre encerrado 
em novembro de 2016 e cresceu 1,1% (mais de 730 mil pessoas) em relação ao 
mesmo trimestre de 2016. 

O número de empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada 
(33,7 milhões de pessoas) recuou tanto frente ao trimestre de setembro a novembro 
de 2016 (-1,0% ou 337 mil pessoas) quanto ao mesmo trimestre de 2016 (-3,3%, ou 
1,1 milhão de pessoas). 

No trimestre encerrado em fevereiro de 2017, a categorias dos empregados no 
setor privado sem carteira de trabalho assinada (10,3 milhões de pessoas) ficou 
estável em relação ao trimestre anterior e cresceu 5,5% (ou mais 531 mil pessoas) em 
relação ao mesmo trimestre de 2016. 
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O número de trabalhadores por conta própria (22,2 milhões de pessoas) ficou 
estável na comparação com o trimestre anterior e recuou (-4,8%, ou 1,1 mil pessoas a 
menos) em relação ao mesmo trimestre de 2016. 

O contingente de empregadores (4,1 milhões de pessoas) ficou estável frente 
ao trimestre anterior e cresceu 9,5% (mais 359 mil pessoas) em relação ao mesmo 
período de 2016. 

A categoria dos trabalhadores domésticos, estimada em 6,0 milhões de 
pessoas, se manteve estável em ambos os trimestres comparativos. 

Agricultura e Construção têm o menor número de trabalhadores desde 2012 
No trimestre encerrado em fevereiro de 2017, os grupamentos de atividade 

Agricultura (8,8 milhões) e Construção (6,9 milhões) registraram os menores 
contingentes de ocupados desde o início da série da pesquisa em 2012. No sentido 
inverso, Alojamento e Alimentação atingiu o maior contingente de ocupados (5,0 
milhões) desde o início da série da pesquisa em 2012. 

Na comparação com o trimestre anterior, houve quedas na Administração 
pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (-
4,4%, ou -702 mil pessoas) e na Indústria geral (-2,0% ou -225 mil pessoas). Houve 
altas em Alojamento e alimentação (+3,5%, ou +169 mil pessoas) e Informação, 
comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas 
(+2,2% ou +215 mil pessoas). Os demais grupamentos se mantiveram estáveis. 

Em relação ao mesmo trimestre de 2016, houve crescimento apenas no 
grupamento de Alojamento e Alimentação, +9,0% (+409 mil pessoas). Reduções 
foram registradas em Construção, -9,7% (-749 mil pessoas), Agricultura, Pecuária, 
Produção Florestal, Pesca e Agricultura, -7,4% (-702 mil pessoas), Indústria Geral, -
4,3% (-511 mil pessoas) e Serviços domésticos, -3,1% (-193 mil pessoas). Os demais 
grupamentos não sofreram alteração. 

Rendimento dos trabalhadores mostra estabilidade 
O rendimento médio real habitualmente recebido pelas pessoas ocupadas foi 

estimado em R$ 2.068 no trimestre de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, 
mantendo estabilidade frente ao trimestre anterior (R$ 2.049) e, também, em relação 
ao mesmo trimestre de 2016 (R$ 2.037). 

O rendimento médio real habitual cresceu apenas para os Empregados no 
setor público: 3,2% em relação ao trimestre anterior (setembro a novembro de 2016) e 
5,1% em relação ao mesmo trimestre de um ano antes (dezembro de 2015 a fevereiro 
de 2016). Nas demais posições de ocupação houve estabilidade em ambos os 
períodos analisados. 

Na comparação com o trimestre anterior, houve estabilidade no rendimento de 
todos os grupamentos de atividade, com exceção da Administração pública, defesa, 
seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, que registrou variação 
positiva de 3,4%. Frente ao mesmo trimestre de 2016, somente dois grupamentos 
apresentaram alta no rendimento: Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura (+6,9%) e Administração pública, defesa, seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais (+3,6%). Os demais grupamentos ficaram estáveis. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/taxa-de-desocupacao-
chega-a-13-2-no-trimestre-encerrado-em-fevereiro-mostra-pnad-continua 
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12. Franquias 

Potencial para a expansão de rede de franquia é alto 

 
31 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Com 30 redes em operação, 280 unidades e um faturamento em 2016 
de R$ 282 milhões, as franquias de alimentação natural ainda representam 
apenas 1% do total de redes em operação, de acordo com a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), mas a tendência é ganharem cada vez mais 
espaço. "Tem um potencial de expansão muito grande, porque não estamos 
falando apenas de produto, mas da conscientização do consumidor, da busca 
por uma melhor qualidade de vida, que passa pela alimentação", afirma João 
Batista da Silva Júnior, coordenador do Comitê de Food Service da ABF. "Uma 
prova desta mudança é o empenho das redes tradicionais em colocar opções 
saudáveis em seus cardápios. Quem não mudar ficará fora do mercado." 

Nascida nas praias cariocas, em 2006, quando encontrar alimentos 
vegetarianos prontos para consumo era difícil, a Hareburger traduz no dia a dia 
a mudança de comportamento do consumidor brasileiro. "Somos 100% 
vegetarianos, mas 80% dos nossos clientes não são", diz o sócio Marcos Leite. 
"São pessoas que fazem dieta, ou não consomem carne todos os dias, ou, 
ainda, estão preocupadas com a saúde." 

Para esse público, a hamburgueria oferece sete tipos de hambúrguer no 
pão e outros sete no prato. Vende uma média de mil hambúrgueres por dia, em 
oito lojas. "Pretendemos fechar 2017 com 15 unidades e chegar a 2022 com 
150 franquias", diz Leite, observando que a rede faturou R$ 7 milhões em 
2016, três vezes mais do que no ano anterior. 

Segundo Silva Júnior, há uma dificuldade de escalar esse tipo de 
negócio. "As redes de alimentação convencional têm um volume maior de lojas, 
mais tempo de mercado e preços mais competitivos", declara. E as estatísticas 
demonstram esse desafio, a maioria das franquias do segmento tem menos de 
10 anos de vida e, com raras exceções, ultrapassam a 40 unidades. 

A DNA Natural faz parte dessa exceção. Criada em 2007, em 
Florianópolis, pela empresária Jeane Moura, a rede passou para o controle do 
Grupo Restaura em 2016. Embora já fosse robusta, com mais de 45 unidades 
e um faturamento anual de R$ 48 milhões, ganhou mais know-how de gestão 
para os franqueados com a entrada do novo grupo, que tem mais de 20 anos 
de experiência em franchising. 

"O objetivo é crescer pelo menos 20% este ano e abrir 15 novas 
unidades", afirma Paulo Conrad, diretor executivo do Restaura. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36958415 
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13. Curtas 

Confiança do Comércio cresce e atinge maior nível desde dezembro de 
2014 

31 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice de Confiança do Comércio (ICC), medido pela Fundação 

Getulio Vargas (FGV), subiu 3,1 pontos entre fevereiro e março deste ano, ao 
passar de 82,5 para 85,6 pontos, em uma escala de zero a 200. Essa é a 
quarta alta consecutiva do indicador, que atingiu o maior nível desde dezembro 
de 2014. 

De acordo com a FGV, com as altas observadas nos últimos quatro 
meses, a confiança do empresário do comércio sai dos níveis “atipicamente 
baixos” do biênio 2015/2016 e entra em uma faixa considerada 
“moderadamente baixa”. 

A alta do indicador foi provocada por melhoras nas avaliações dos 
empresários em relação ao futuro, já que o Índice de Expectativas avançou 4,1 
pontos, atingindo 95,6 pontos. O quesito que mais avançou foi o otimismo com 
as vendas nos três meses seguintes, que subiu 5,7 pontos em relação ao mês 
anterior. 

A confiança dos empresários no momento presente também cresceu 
(1,8 ponto) e atingiu 76,1 pontos. 

Preços de remédios sobem até 4,76% 

31 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Diário Oficial da União publica hoje (31) resolução do Conselho de 

Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) 
autorizando os índices do reajuste anual de preços de medicamentos para 
2017, que variam de 1,36% a 4,76%. O aumento começa a valer a partir desta 
sexta-feira. 

De acordo com a resolução, o reajuste máximo permitido é o seguinte: 
nível 1: 4,76%; nível 2: 3,06; e nível 3: 1,36%. O Cmed é um órgão do governo 
integrado por representantes de vários ministérios. 

O Sindicato da Indústria Farmacêutica  (Sindusfarma) informou, por meio 
de nota, que os índices de reajuste não repõem a inflação passada, medida 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no acumulado de 12 
meses, de março de 2016 a fevereiro deste ano. 

“Do ponto de vista da indústria farmacêutica, mais uma vez os índices 
são insuficientes para repor os custos crescentes do setor nos últimos anos”, 
diz a nota. 

Segundo o Sindusfarma, o reajuste anual de preços fixado pelo governo 
poderá ser aplicado em cerca de 19 mil medicamentos disponíveis no mercado 
varejista brasileiro. 
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14. Feiras 

 
28/03/2017 até 31/03/2017 – FIMMA BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Fundaparque- Parque de Eventos 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
29/03/2017 até 02/04/2017 – SALÃO DO ARTESANATO 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
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 
 
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 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  22 

“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.” 

 

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 
 
04/04/2017 até 08/04/2017 – FEICON BATIMAT 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – WTM LATIN AMERICA 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – INTERMODAL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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