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1. Comércio 

Clicou, comprou: a nova onda das lojas físicas 

 
10 de Abril de 2017 

Fonte: Exame 
 
Empresas de varejo e de alimentação tentam facilitar a vida dos clientes com o 
conceito de atendimento "sem atrito" 
 

Quem chega à unidade da rede de lanchonetes Bob’s no BarraShopping, no 
Rio, encontra uma plaquinha de “Faça seu pedido aqui!” em um local sem nenhum 
atendente. São os próprios clientes que pedem hambúrgueres, batatas e afins em um 
dos três tótens espalhados pelo restaurante, ou por um aplicativo desenvolvido em 
parceria com a Mastercard. Os funcionários estão na cozinha, ou no salão, entregando 
os pedidos. A exceção são dois atendentes que ficam no salão para ajudar quem 
ainda não se familiarizou com os tótens, função que a rede espera eliminar em breve. 

A medida, afirma o Bob’s, não é para cortar custos, já que o número de 
funcionários é o mesmo de uma loja tradicional. A questão é agilizar o atendimento e 
permitir uma maior customização dos lanches. Com mais gente na cozinha, o Bob’s 
passou a fazer mais produtos na hora, e também permitiu uma maior customização 
dos pedidos. É possível, por exemplo, personalizar seu sanduíche sem tomate, com 
mais bacon, trocar o pão, etc. Além disso, a ideia é que, pelo aplicativo, a rede tenha 
acesso a um histórico dos pedidos de cada cliente, e possa fazer ofertas e promoções 
sob medida. 

Por enquanto, todas as outras 1.099 lojas e quiosques do Bob’s continuam 
funcionando da maneira tradicional, recebendo pedidos no balcão. Mas o plano é que 
aos poucos outras lojas sejam mais tecnológicas. Um terço da rede já aceita os 
pedidos no aplicativo, e o plano é chegar a 50% até o fim do ano. A meta é que 20 
lojas sejam 100% digitais, como a da Barra da Tijuca, até o fim do ano. 

“Percebemos que o fast food tradicional, pré-pronto e sem customização, 
estava com os dias contados. Queríamos fazer produtos sob medida, e isso só era 
possível com muita tecnologia”, diz Marcello Farrel, diretor geral do Bob’s. Para isso, a 
rede precisou alterar também a sua cozinha, investindo em um novo maquinário. Entre 
os equipamentos novos estão chapas de alta potência para fritar o hambúrguer na 
hora em que o cliente faz o pedido. A mudança faz parte de uma reestruturação maior 
da marca, que inclui as reformas de lojas, com o objetivo de acelerar o crescimento do 
Bob’s – que em 2016 repetiu o faturamento de 2015, de 1,3 bilhão de reais. 

As novidades do Bob’s seguem uma tendência global das empresas de varejo 
e alimentação. A ideia é facilitar a vida dos clientes, num conceito batizado de ‘no 
friction’, ou algo como ‘sem atrito’. Fila para pedir, ou para pagar a conta, é 
considerado um atrito. O mesmo vale para a dificuldade de adicionar ou retirar um 
ingrediente. Precisar dizer o CPF é outro exemplo. A ideia é que todos os clientes 
sejam reconhecidos assim que abrirem os aplicativos, entrarem nas lojas, ou até 
passarem pela calçada. No fim das contas, as empresas tentam levar para as lojas 
tradicionais a mesma experiência de compra que os consumidores já encontram online 
– sem filas, com ofertas sob medida e histórico reconhecido. 

No Bob’s, é possível fazer pedidos recorrentes com apenas um clique no 
aplicativo. Na rede de pizzarias Domino’s, já é possível fazer pedidos sem nenhum 
clique – basta abrir o aplicativo e esperar por dez segundos que a pizza favorita é 
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entregue em casa. Ainda dá para usar o Facebook, o Twitter, o AppleWatch (nem 
todas as novidades estão disponíveis no Brasil). A empresa está também estudando 
entregar pizzas com robôs na Alemanha e na Holanda já nos próximos meses. 

Na Austrália, clientes que querem retirar o pedido nas lojas são rastreados por 
GPS, para que a pizza esteja saindo do forno no momento em que eles entram pela 
porta. No Brasil, clientes da Domino’s podem fazer o pedido com um clique no 
computador ou no celular. “Metade de nossos pedidos são online, e o processo tem 
que ser fácil para o cliente”, diz Mario Chady, fundador do Grupo Trigo, controlador da 
marca Domino’s no Brasil. No primeiro trimestre, a receita com pedidos online da 
companhia no Brasil foi 86% maior do que 12 meses antes. A meta é que a tecnologia 
ajude a aumentar em 22% o faturamento em 2017, para 350 milhões de reais. 

Faz parte do mesmo fenômeno de facilidade total o assistente pessoal Alexa, 
da Amazon. Trata-se de um dispositivo eletrônico que faz parte da mobília da casa e 
permite, entre outros usos, pedir comida e comprar produtos online apenas com 
comandos de voz. A Amazon também tem uma loja física piloto, a Amazon Go, em 
Seattle, que identifica os clientes na entrada e permite que eles peguem os produtos e 
simplesmente saiam pela porta – o valor dos itens é cobrado automaticamente do 
cartão. 

Já há exemplos de redes que nasceram exclusivamente com essa proposta 
“sem filas”. Um dos maiores exemplos é a americana Eatsa, fundada na Califórnia em 
2015, especializada em pratos leves com quinoa. Suas lojas não têm nenhum 
atendente. Os pedidos podem ser feitos por um aplicativo, ou por dezenas de totens 
espalhados pelo salão. O pagamento só pode ser feito por cartão de crétido, e os 
pratos são entregues em nichos futurísticos nas paredes. A companhia tem sete 
unidades nos Estados Unidos e foi fundada por David Friedberg, que vendeu sua 
primeira startup, a The Climate Corporation, para a Monsanto por cerca de um bilhão 
de dólares. 

Uma das companhias pioneiras nesse tipo de serviço é também um lembrete 
dos riscos das novidades no atendimento. Em 2012, a rede de cafeterias Starbucks 
lançou um aplicativo que permitia pagamentos online e dispensava as filas. Foi um 
sucesso. Hoje, um quarto dos pedidos nos Estados Unidos já é feito assim. O 
problema: a dificuldade logística mudou de lugar. Saiu da frente do caixa para a 
cozinha, que muitas vezes fica sobrecarregada de pedidos. A solução, tanto para a 
Starbucks quanto para as demais redes, está na própria tecnologia. “É preciso 
aproveitar o conhecimento dos clientes para fazer promoções e ofertas fora dos 
horários de pico”, diz Adir Ribeiro, presidente da consultoria Praxxis Business. Novas 
soluções, as redes vêm descobrindo, trazem novos problemas. 

 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/clicou-comprou-a-nova-onda-das-lojas-fisicas/ 
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Consumidor está disposto a gastar 15% a mais nesta Páscoa 

 
12 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Os brasileiros estão dispostos a gastar em média 15% a mais nesta Páscoa, 
em comparação ao mesmo período de 2016, segundo pesquisa da Boa Vista SCPC 
sobre hábitos de consumo relacionados à data comemorativa. Subiu também para 
51% (contra 45% em 2016), o total de consumidores que pretende gastar entre R$ 50 
e R$ 200 e, de 5% para 8% o que irá gastar acima de R$ 200 com a compra de 
presentes nesta Páscoa, que este ano será comemorada no dia 16 de abril. O valor 
médio pretendido para os gastos, por sua vez, será de R$ 94, contra R$ 82 registrados 
em 2016. 

Realizada entre 10 e 20 de março, com 1.224 respondentes, a pesquisa da 
Boa Vista SCPC identificou que 82% dos consumidores pagarão as compras de 
Páscoa deste ano à vista, mesmo percentual registrado em 2016. 55% farão uso de 
dinheiro e 32% do cartão de débito. Outros 12% pagarão com cartão de crédito 
(parcela única) e, apenas 1% utilizará como meio de pagamento o carnê ou boleto 
para pagamento das compras de Páscoa. 

18% dos consumidores disseram que efetuarão o pagamento das compras de 
Páscoa de forma parcelada, e 88% que farão uso do cartão de crédito para efetivar o 
parcelamento. Outros 11% utilizarão o carnê ou o boleto para financiar as compras e 
1% o cheque pré-datado. 

Preferências 
Os ovos de Páscoa voltaram a ser a preferência este ano para 54% dos 

entrevistados. O item obteve um crescimento de 9p.p. (pontos percentuais) como 
opção de presente em 2017, se comparado ao ano passado. 46% têm outras 
preferências, que incluem bombons ou caixas de bombom, colomba pascal, entre 
outros. 

59% disseram que levarão em conta preços e ofertas ao comprarem o presente 
de Páscoa. 33% considerarão a qualidade. Mesmo apresentando diminuição no 
número de menções, de 70% para 59%, em comparação ao ano passado, a decisão 
dos consumidores no momento da compra do presente de Páscoa é, em 1º lugar, por 
preços. A qualidade dos produtos aparece em 2º lugar, com 33% das menções. 
Consumidores sem filhos são maioria na busca por qualidade ao invés de preço (37% 
contra 32%). 

A pesquisa da Boa Vista SCPC também constatou que o preço é um dos 
atributos considerados importantes pelos consumidores no momento da decisão da 
compra do presente de Páscoa. Já ao observar o grupo de consumidores por 
expectativa de gasto – o preço prevalece no grupo dos que pretende gastar até R$ 
100 com os presentes; e para gastos superiores, a qualidade do produto é levada em 
consideração para o grupo que está disposto a gastar um pouco mais (valores acima 
de R$ 100). 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/consumidor-esta-disposto-
a-gastar-15-a-mais-nesta-pascoa 

Voltar ao índice 
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2.  Comércio - Varejo 

Vendas no varejo variam -0,2% em fevereiro em relação a janeiro 

 
12 de Abril de 2017 

Fonte: IBGE 
 

O comércio varejista nacional registrou no segundo mês do ano de 2017 
taxas de -0,2% para o volume de vendas e 0,1% para receita nominal, ambas 
as taxas em relação a janeiro de 2017, na série ajustada sazonalmente. 
Quanto ao volume de vendas, o resultado volta a ser negativo, porém não 
exerceu efeito sobre a média móvel que se mantém positiva pelo segundo mês 
seguido: 1,0% em fevereiro e 1,4% janeiro. Em relação a fevereiro de 2016, o 
varejo nacional recuou 3,2%, em termos de volume de vendas, vigésima 
terceira taxa negativa consecutiva nessa comparação. Assim, o comércio 
varejista acumulou redução de 2,2% nos dois primeiros meses de 2017 e taxa 
acumulada nos últimos 12 meses de -5,4%. Para esses mesmos indicadores, 
em fevereiro de 2017, a receita nominal de vendas apresentou taxas de 
variação de 0,4% em comparação ao mesmo período de 2016, de 2,1% 
acumulada no ano e de 4,2% nos últimos doze meses. 

O comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo as atividades 
de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, registrou 
resultado positivo em relação ao mês anterior, na série ajustada sazonalmente, 
com variação de 1,4% para o volume de vendas e 1,0% para receita nominal 
de vendas. Em relação ao volume de vendas, o índice positivo pela quarta vez 
seguida, manteve a média móvel positiva também pelo quarto mês consecutivo 
(1,5% em fevereiro de 2017). Em relação ao mês de fevereiro do ano anterior, 
o comércio varejista ampliado apresentou queda de 4,2% para o volume de 
vendas e de 1,7% na receita nominal de vendas. No que tange às taxas 
acumuladas, as variações foram de -2,1% no ano e de -7,5% nos últimos 12 
meses, para o volume de vendas, e de 0,8% e -0,3% para a receita nominal, 
respectivamente.  

A publicação completa da notícia pode ser acessada aqui. 
 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnotici
a=3412 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=3412
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Para economistas, vendas no varejo cresceram em fevereiro 
 

12 de Abril de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

 
Depois de duas reduções consecutivas, a atividade do comércio deve ter 

voltado ao terreno positivo em fevereiro, trajetória que economistas consideram 
um passo rumo à estabilização do setor. Segundo a estimativa média de 21 
instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data, o volume de 
vendas do varejo restrito, que não inclui automóveis e material de construção, 
cresceu 0,5% em relação ao mês de janeiro, feitos os ajustes sazonais. 

As estimativas para a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), a ser 
divulgada hoje pelo IBGE, vão de queda de 0,5% até expansão de 1,4%. Para 
o varejo ampliado, 17 analistas esperam alta de 1,6% na passagem mensal, 
em média, devido principalmente à reação nas vendas de veículos. 

Nos cálculos dessazonalizados pela MCM Consultores com base em 
dados da Fenabrave (entidade que reúne as concessionárias de veículos), o 
número de automóveis comercializados subiu 8,5% de janeiro para fevereiro, 
excluindo o setor de máquinas agrícolas e implementos rodoviários. 

Devido à alta considerada forte, a consultoria projeta que as vendas 
ampliadas avançaram 2% na mesma comparação, enquanto, no conceito 
restrito, é esperado recuo de 0,2%. 

Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, trabalha com aumento 
de 0,8% do comércio restrito no segundo mês do ano. Em sua avaliação, os 
dados de crédito e de produção sinalizam um momento de "fundo do poço" 
para o varejo. "Ainda não vemos o ponto de virada, mas estamos começando a 
sentir os efeitos primários do ciclo de afrouxamento monetário", diz Vieira, para 
quem as vendas devem mostrar reação mais expressiva no segundo semestre. 

Mesmo assim, o economista pondera que a retomada será limitada pela 
trajetória ainda fraca da renda, devido ao elevado desemprego, que só deve 
começar a recuar na passagem do terceiro para o quarto trimestre. Em suas 
estimativas, o varejo restrito terminará 2017 com alta de 1,1%. 

"As vendas ao varejo local parecem estar se estabilizando, e a 
alternância de sinal nos dados mensais não gera surpresa", afirma a equipe 
econômica do banco Santander em relatório. A oscilação entre resultados 
positivos e negativos é comum em períodos de transição de ciclo econômico, 
de acordo com os economistas do banco, que preveem alta de 0,5% nas 
vendas restritas em fevereiro. 

Na visão do Santander, vários condicionantes reforçam a perspectiva de 
recuperação da demanda das famílias este ano - que deve subir 0,5% dentro 
do Produto Interno Bruto (PIB) - como a desaceleração da inflação, o ritmo 
mais intenso de corte dos juros, a estabilização dos salários reais e o ganho de 
confiança dos consumidores. 

No entanto, o banco espera que a retomada nos próximos meses seja 
bastante lenta, dado que somente na segunda metade do ano serão 
observadas melhora consistente nas condições de crédito e reversão na 
tendência de aumento da desocupação. 
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O departamento econômico do UBS avalia que podem haver surpresas 
positivas no varejo nos próximos meses. A liberação de recursos de contas 
inativas do FGTS pode aumentar a liquidez na economia em R$ 40 bilhões, 
mencionam os economistas, permitindo uma reação mais rápida do que o 
previsto do consumo. Para fevereiro, o UBS estima avanço de 0,7% e 2,2% 
para o varejo restrito e para o segmento ampliado, respectivamente. 
 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37308189 

 
 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

3. Serviços - Bancos 

Caixa reduz juros do rotativo do cartão de crédito 

 

11 de Abril de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Caixa Econômica Federal anunciou hoje (11) a redução das taxas de 

juros do rotativo dos cartões de crédito que, agora, variam de 8% a 11% ao 
mês, conforme o tipo de cartão do cliente. Antes, os juros dessa modalidade 
iam de 11,15% a 17,12% ao mês. O rotativo é o crédito tomado junto à 
instituição financeira quando o consumidor paga menos que o valor integral da 
fatura do cartão. 

Segundo o banco, a redução na taxa mensal do rotativo foi de 7,7 
pontos percentuais. “A medida contribuirá para a redução da inadimplência e 
incentivo ao consumo”, informou a Caixa, em nota. 

Pelas novas regras para o crédito rotativo, anunciadas pelo governo no 
fim do ano passado e em vigor desde o dia 3 de abril, sempre que o 
consumidor entrar no crédito rotativo e não conseguir quitar a dívida nos 
primeiros 30 dias, o banco terá de oferecer um crédito parcelado do saldo 
devedor, com taxas menores. Na prática, isso evita que a dívida do cartão de 
crédito, que tem as taxas de juros mais altas do mercado, vire uma bola de 
neve. 

Segundo a Caixa, a partir das faturas com vencimento em 3 de maio de 
2017, os clientes que estiverem com saldo rotativo terão três opções: quitar a 
fatura total; pagar o mínimo; ou aderir à linha de crédito parcelada. 

“O cliente da Caixa que optar pelo parcelamento do saldo devedor, a 
partir de maio, poderá escolher os seguintes prazos de pagamento: 4, 8, 12, 
16, 20 ou 24 meses, com taxas entre 3,3% e 9,9% ao mês [inferiores às do 
rotativo]. Para formalizar a adesão, o cliente deve pagar o valor exato da 
primeira parcela de uma das propostas de parcelamento, que estará disponível 
na fatura, até a data do vencimento”, informou. 

O banco oferece, ainda, a opção do parcelamento automático do valor 
da fatura, que ocorrerá quando o cliente pagar qualquer valor abaixo do 
pagamento mínimo e diferente das seis opções de parcelamento citadas. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/caixa-reduz-juros-do-
rotativo-do-cartao-de-credito 
 

 
Voltar ao índice 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/novas-regras-para-rotativo-do-cartao-de-credito-valem-partir-de-amanha
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/juros-do-rotativo-do-cartao-de-credito-caem-e-chegam-4815-ao-ano
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4. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Mais de 30 mil novos anunciantes passaram a investir em publicidade no país 
em 2016 

 
11 de Abril de 2017 

Fonte: Monitor Digital 
 

A Kantar Ibope Media lança hoje o estudo Retrospectiva & Perspectivas 2016, 
que reporta, entre outras análises, o volume de compra de espaço publicitário nos 
principais meios de comunicação do país – desconsiderando dos valores os descontos 
e negociações. Ao todo, mais de 63 mil anunciantes investiram nos meios e veículos 
presentes na cobertura da Kantar Ibope Media no ano passado. Desses, mais de 30 
mil são novos anunciantes, que destinaram o equivalente a R$ 5,2 bilhões em 
propaganda, representando 4% do bolo publicitário total. 

No ranking geral, entre os três maiores anunciantes multissetoriais do período 
estão Unilever Brasil, Hypermarcas e Procter&Gamble – o último saiu da 11ª posição 
no ranking de 2015 para a sexta em 2016, aumentando significativamente seus 
investimentos no segmento de higiene doméstica. Outro anunciante que se destacou 
no período foi a General Motors, que aumentou seus investimentos em mídia em 36%. 

O desempenho do mercado publicitário acompanhou a variação da economia 
em 2016. Ainda assim, o mercado de mídia respondeu positivamente a partir do 2º 
semestre, crescendo na última metade do ano 14% em relação ao 1º semestre – 
mesmo comportamento registrado em 2015. A compra de espaço publicitário no Brasil 
movimentou o equivalente a R$ 129,9 bilhões em 2016, praticamente o mesmo 
patamar registrado no ano anterior, com ligeira retração de 1,6%. O valor foi baseado 
no monitoramento do espaço ocupado em mais de 600 veículos e em suas tabelas de 
preço, desconsiderando descontos e negociações. 

De acordo com o estudo, a TV (aberta, paga e merchandising) segue como 
principal destino das verbas de mídia, atraindo 70% do total de compra de espaço 
publicitário em 2016. O meio acumulou R$ 95,9 bilhões, representando um 
crescimento de 4,3% no período. Já o jornal teve comportamento semelhante ao do 
ano anterior e recebeu o equivalente a R$ 15,2 bilhões no ano passado. A mídia 
exterior (OOH) também teve destaque, com crescimento de 17% em comparação a 
2015. 

Em TV aberta, do total de 19.956 anunciantes presentes no meio, 13 mil foram 
exclusivos. A concentração de exclusivos também foi expressiva no jornal, somando 
60% dos 18 mil anunciantes do meio. 

A agência Y&R permanece na liderança do ranking das maiores agências do 
país, sendo responsável pela compra de um total de R$ 5,9 bilhões em espaço 
publicitário de acordo com o levantamento. Em seguida aparecem WMcCann, Almap 
BBDO, Ogilvy e Mather Brasil e Publicis PBC Comunicação. Passaram a figurar no 
ranking de 2016 as agências David Brasil, OMZ Ideias em Comunicação, Link 
Propaganda e Comunicação, Giacometti Propaganda e FSB. 
 
 
http://monitordigital.com.br/mais-de-30-mil-novos-anunciantes-passaram-investir-em-
publicidade-no-pais-em-2016/ 
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5. Serviços - Telecomunicações 

Internet, TV e telefone fora do combo custam até R$ 240 mais caro 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: Exame 
 

Pesquisa da Proteste mostra que as taxas de adesão para contratar serviços 
individuais são altas, mas, nos combos, são gratuitas. Veja o que fazer 
 

Quer contratar apenas o serviço de TV por assinatura, telefone fixo ou 
internet, fora do combo? A taxa de adesão do serviço individual pode chegar a 
240 reais, enquanto no combo é gratuita. 

A conclusão é de um estudo da associação de consumidores Proteste, 
que avaliou os preços cobrados pelas seis principais operadoras de 
telecomunicações no Brasil. A maioria delas não cobra taxas para o cliente 
aderir aos combos, mas abusa nas taxas dos serviços individuais. 

Segundo apurou a Proteste, a taxa de adesão de serviço individual mais 
cara do mercado é cobrada pela Net na venda de telefonia fixa. Se o cliente 
contrata somente esse serviço, paga 240 reais só na taxa de adesão, fora o 
custo mensal. 

Para adquirir somente internet fixa ou TV por assinatura, as taxas na Net 
chegam a 180 reais e a 60 reais, respectivamente. Mas se o consumidor 
contrata o pacote de TV por assinatura, internet e telefone, a taxa de adesão é 
gratuita. 

Outra diferença grande de preço entre o pacote e o serviço individual 
está na Oi. A operadora oferece instalação gratuita para os combos, mas cobra 
160 reais de taxa de instalação se o cliente quiser só internet, e 144 reais se 
contratar só telefone fixo. 

“Os serviços do combo ou individuais são os mesmos e o trabalho de 
instalação também. Não haveria necessidade do consumidor pagar a mais. Ele 
está sendo lesado”, aponta Natalia Dias, pesquisadora da Proteste responsável 
pelo estudo. 

Por isso, Natalia orienta consumidores a pesquisar preços e taxas de 
adesão de diferentes operadoras antes de contratar o serviço, e a só partir para 
o combo quando todos os serviços forem realmente necessários. O site da 
Proteste e o Melhores Escolhas podem ajudar nessa tarefa. 

“Você pode negociar descontos da mensalidade ou isenção da taxa de 
adesão com a operadora, mas para isso, é imprescindível pesquisar os preços 
dos concorrentes e apresentá-los para a empresa”, aconselha. 

Na visão do pesquisador em telecomunicações do Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec), Rafael Zanatta, a taxa de adesão cobrada para 
contratar internet, telefone ou TV por assinatura fere resoluções do Código de 
Defesa do Consumidor e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

“As empresas não podem criar barreiras artificiais para impedir que o 
consumidor contrate o serviço mais barato. Essa é uma desvantagem 
excessiva para o consumidor”, argumenta. 

http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/tv-a-cabo/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/internet/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/taxas/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/proteste/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/precos/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/net/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/oi/
https://www.proteste.org.br/tvassinatura
https://www.proteste.org.br/tvassinatura
https://melhorescolha.com/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/idec/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/idec/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/direito-do-consumidor/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/direito-do-consumidor/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/anatel/
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No entanto, a própria Anatel não interpreta as taxas de adesão como 
ilegais, e a questão só poderia avançar com a pressão de consumidores, que 
podem registrar suas reclamações no site da Anatel. 

As taxas cobradas por cada empresa 
Além da Net e da Oi, outras empresas também cobram taxas de adesão 

altas, segundo a pesquisa da Proteste. Na Claro, a taxa de adesão para 
contratar apenas TV por assinatura custa 60 reais, mas é gratuita para adquirir 
o combo ou somente telefone fixo. 

A Vivo também não cobra taxa de adesão nos pacotes, mas a taxa de 
instalação para quem contrata só internet ou telefone fixo chega a custar 99 
reais e 122 reais, respectivamente. 

A Sky e a Tim não oferecem combos e cobram o mesmo preço para os 
serviços. No entanto, a Sky cobra taxas de adesão de até 200 reais para 
internet, 90 reais para TV pós-paga e 80 reais para TV pré-paga. A Tim cobra 
até 50 reais para habilitar internet fixa, mas em alguns planos a taxa é gratuita. 
 
 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/internet-tv-e-telefone-fora-do-combo-
custam-ate-r-240-mais-caro/ 
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http://focus.anatel.gov.br/focus/FALECONOSCO/reclamacao-falar-operadora.asp
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/claro/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/vivo/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/sky/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/tim/
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Governo desiste de MP e vai elevar controle estrangeiro em aéreas via 
projeto de lei 

 
11 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Mais cedo, ministro do Turismo anunciou que Temer assinaria ainda nesta 
terça uma medida provisória que permite a grupos estrangeiros terem até 
100% do capital de empresas aéreas nacionais. 
 

A Casa Civil da Presidência da República informou nesta terça-feira (11) 
que o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso prevendo a elevação 
do limite de participação de grupos estrangeiros no capital de empresas aéreas 
no Brasil, de 20% para 100%. 

Mais cedo, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, afirmou que a mudança 
seria feita pelo governo via medida provisória e que ela seria assinada ainda 
nesta terça por Temer. 

Os efeitos de uma medida provisória começam a valer assim que o texto 
é publicado. Já o projeto de lei precisa antes ser aprovado pelo Congresso e 
depois sancionado pelo presidente para ter validade. 

Em nota, a Casa Civil informou que o governo optou pelo projeto de lei 
porque "quer debate aberto e ágil sobre esse tema." Diz ainda que vai pedir 
aos líderes da base aliada no Congresso que "requeiram tramitação em regime 
de urgência para a matéria" para que o projeto seja "analisado no mais curto 
espaço de tempo possível." 

"O governo entende que é urgente gerar empregos e o setor do turismo 
pode contribuir decisivamente para a criação de novas oportunidades de 
trabalho em todo país. Com essas mudanças, o setor poderá alcançar 
resultamos promissores rapidamente e atendendo as necessidades prementes 
do povo brasileiro", diz ainda a nota. 

Sem restrição 
Hoje, o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) permite que estrangeiros 

tenham, no máximo, 20% do capital de empresas aéras nacionais. Ou seja, o 
controle dessas empresas tem que ficar nas mãos de brasileiros. 

Ao elevar esse limite para 100%, o governo permite que estrangeiros 
também controlem empresas aéreas que operam voos dentro do Brasil. 

O anúncio foi feito na manhã desta terça pelo ministro do Turismo, Marx 
Beltrão. Ele afirmou que o governo não vai impor qualquer restrição ao 
investimento estrangeiro nas aéreas. 

No ano passado, Temer já havia tentado mudar a regra para permitir o 
controle estrangeiros das aéreas brasileiras. Entretanto, o movimento foi 
barrado no Senado, que só aprovou um projeto do governo com mudanças no 
setor aéreo depois de acordo em que o presidente se comprometeu a vetar o 
trecho que elevava para 100% a fatia de estrangeiros nas empresas. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/ministerio-diz-que-governo-vai-permitir-100-de-capital-estrangeiro-em-empresas-aereas.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/ministerio-diz-que-governo-vai-permitir-100-de-capital-estrangeiro-em-empresas-aereas.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/07/temer-veta-100-de-participacao-estrangeira-em-aereas-diz-planalto.html
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A mudança foi barrada porque senadores avaliaram que o controle 
estrangeiro das áereas nacionais poderia colocar em risco a aviação regional e 
a continuidade da oferta de voos para alguns destinos pouco atrativos. 

Pacote 
A permissão para que estrangeiros controlem aéreas nacionais é uma 

das medidas de um pacote anunciado por Beltrão para tentar incentivar o 
turismo no Brasil. 

O pacote inclui ainda a facilitação de retirada de visto por turistas de 
países como EUA e Japão e mudanças na Embratur. 

Outra medida anunciada foi a edição de uma portaria que permitirá a 
transferência para o ministério de áreas com potencial turístico, como orlas 
marítimas e margens de rios federais. 

Com isso, o Ministério do Turismo poderá conceder essas áreas para a 
construção de marinas, hotéis e resorts. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-desiste-de-mp-e-vai-elevar-
controle-estrangeiro-em-aereas-via-projeto-de-lei.ghtml 
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7. Serviços – Turismo 

Governo lança medidas para dinamizar o turismo e gerar empregos 

 
11 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, anunciou, hoje (11), o Brasil + 
Turismo, um pacote de medidas para fortalecer o setor no país. O programa 
tem propostas para a desburocratização do setor, emissão de vistos 
eletrônicos, ampliação da malha aérea regional e abertura de 100% do capital 
das empresas aéreas brasileiras ao investimento estrangeiro. Com as medidas, 
o governo espera gerar empregos no setor turístico. 

Marx Beltrão disse que o conjunto de medidas busca fortalecer o turismo 
e dar ao setor protagonismo na geração de empregos e renda. “[O programa] 
vem corrigir uma miopia histórica que o governo tem tido com o turismo 
brasileiro para que o setor possa ser protagonista da economia, possa gerar 
empregos. Temos cerca de 13 milhões de desempregados, e o turismo pode 
dar respostas rápidas gerando emprego, basta que governo faça a sua parte, 
retirando burocracia e aumentando a competitividade.” 

A expectativa do ministério é que o número de turistas estrangeiros 
passe dos 6,5 milhões registrados no Brasil  no ano passado para 12 milhões, 
em 2022, e que a receita com os visitantes aumente dos atuais US$ 6 bilhões 
anuais para US$ 19 bilhões. 

Visto eletrônico 
Para auxiliar no aumento do número de turistas estrangeiros no país, o 

Ministério do Turismo propôs ao Ministério das Relações Exteriores a 
implantação, até o fim deste ano, do visto eletrônico para turistas de países 
como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. 

A concessão de visto eletrônico permite que, em um prazo de 48 horas, 
seja feito todo o processo de solicitação, pagamento de taxas, análise, 
concessão e emissão de visto. O ministro do Turismo disse que está em estudo 
a inclusão de outros países, entre os quais a Índia e a China. 

Em relação ao turismo de brasileiros no país, a expectativa é ampliar de 
60 milhões para 100 milhões, em 2022, o número de brasileiros viajando 
internamente. 

Uma medida importante é a alteração no Código Brasileiro de 
Aeronáutica para permitir a abertura de 100% do capital das empresas aéreas 
brasileiras ao investimento estrangeiro visando aumentar a competitividade e 
ampliar a malha aérea regional e o número de voos dentro do país. O 
presidente Michel Temer deve assinar uma medida provisória para pôr fim ao 
limite ao capital estrangeiro nas aéreas brasileiras, que atualmente é de 20%. 

Mais voos internacionais 
“Uma das grandes dificuldades do nosso turismo é a nossa 

conectividade aérea. Temos poucos voos internamente e poderíamos ter mais 
voos internacionais. Hoje, temos praticamente quatro operadoras fazendo 
nossa operação de voos nacionais. Nosso objetivo é fazer com que outras 
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companhias aéreas possam explorar nosso mercado, aumentando a 
competitividade e, teoricamente, baixando os preços com mais rotas e mais 
destinos”, disse Beltrão. 

Outro ponto é a mudança da natureza jurídica e do nome da Embratur, 
que passa de autarquia para serviço social autônomo com o nome Agência 
Brasileira de Promoção do Turismo. A alteração tem como meta permitir que a 
agência atue de forma mais competitiva no mercado de turismo internacional e 
receba recursos privados para desenvolver projetos. Para o financiamento da 
nova Embratur, será destinado um percentual da arrecadação das loterias 
federais. 

O Brasil + Turismo prevê ainda o envio de um projeto ao Congresso 
Nacional, em regime de urgência, para a modernizar a Lei Geral do Turismo 
prevendo desburocratização de processos e fortalecimento de parcerias 
público-privadas. Outros pontos são o melhor aproveitamento das áreas da 
União com potencial turístico, a intensificação dos programas de qualificação 
profissional e o fortalecimento dos órgãos estaduais de turismo. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/governo-lanca-
medidas-para-dinamizar-o-turismo-e-gerar-empregos 
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8. Comércio Eletrônico 

Amazon vai vender livros usados no Brasil 

 
12 de Abril de 2017 

Fonte: O Estado de São Paulo - SP 
  
Como ocorre no exterior, gigante do e-commerce vai conectar sebos e 
pequenas livrarias a consumidores; site ficará com 10% sobre transações 
 

A gigante global do comércio eletrônico Amazon começará hoje a 
permitir que terceiros, como sebos e pequenas livrarias, vendam livros novos e 
usados em todo o Brasil dentro de sua plataforma. Isso será possível a partir 
do marketplace da Amazon, já consolidado no exterior e que agora chega ao 
País. Até pessoas físicas, que desejam ganhar algum dinheiro com livros 
"encostados", poderão usar a ferramenta. 

O modelo de negócios do marketplace é o mesmo adotado por outros 
sites, como o Mercado Livre, que se propõem a conectar vendedores e 
compradores de diversos tipos de produtos. 

A cada transação, o intermediário fica com uma fatia do valor pago, 
antes de repassá-lo para o vendedor. A Amazon vai cobrar 10% sobre a 
transação, além de uma mensalidade de R$ 19, dos vendedores. 

Em entrevista ao Estado, o diretor para livros impressos da Amazon no 
Brasil, Daniel Mazini, afirma que a nova estratégia vai ajudar a aumentar o 
catálogo de livros da Amazon no País. 

"Vamos dar mais opções de livros para os consumidores, enquanto 
ajudamos os livreiros com um novo canal de vendas", diz Mazini. Com o 
marketplace, a Amazon vai adicionar 100 mil livros novos e usados ao seu 
catálogo online, que agora chega a 13 milhões de livros impressos no País. 

Para fontes do mercado editorial, o modelo de marketplace beneficia as 
pequenas livrarias e sebos, que não têm como fazer grandes investimentos em 
marketing e em tecnologia para vender pela internet. Com o marketplace, a 
Amazon assumirá os custos de promoção desses títulos, além do 
processamento do pagamento. "Os livreiros terão oportunidade de vender para 
um público que eles não teriam acesso", diz o consultor Eduardo Cunha, 
especializado no mercado editorial. 

Há quem acredite que a Amazon esteja usando os livros para testar seu 
modelo de marketplace no País. Em outros países, como nos Estados Unidos e 
no Canadá, a empresa permite que terceiros vendam todo o tipo de produto por 
meio do site, como smartphones e produtos de beleza. 

"A chegada do marketplace de livros pode ser mais um degrau para a 
Amazon começar a vender outras categorias de produtos por aqui", diz 
presidente executivo da consultoria Ebit, Pedro Guasti. Desde que chegou ao 
País, há quatro anos, a empresa tem concentrado esforços nos livros. 

Rivais. A Amazon terá de enfrentar rivais de peso no País, que já 
oferecem livros no modelo de marketplace. A principal delas é a B2W - dona do 
Submarino e da Americanas.com - que permite que distribuidoras vendam 
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livros novos diretamente por meio dos sites. Procurada, a B2W não se 
pronunciou. 

Há também a Estante Virtual, que concentra ofertas de 16 mil livros à 
venda em sebos. 

Só em 2016, a plataforma intermediou a venda de 3 milhões de livros 
usados. 

PARA LEMBRAR 
Audible pode estrear no País 
A Amazon negocia o lançamento do Audible, serviço que permite ouvir 

audiolivros, no Brasil. Segundo fontes do mercado editorial, a empresa já está 
conversando com editoras brasileiras para levar o conteúdo dos livros físicos 
para o mundo do áudio. 

Além disso, a empresa abriu uma vaga de produção de áudio para seu 
escritório em São Paulo no projeto Audible. 

Oficialmente, a empresa não confirma os planos de lançar o serviço no 
Brasil. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37308058 
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9. Emprego 

Medo do desemprego cai, mas segue em nível bem acima da media histórica 

 
11 de Abril de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
  
Segundo a economista da CNI Maria Carolina Marques, desde a forte alta no medo do 
desemprego no início de 2015, o índice vem oscilando um pouco, mas em patamar 
alto 
 

O medo do desemprego caiu em março, mas continua em nível superior à 
media histórica. De acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira (11/4), pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice de Medo do Desemprego atingiu 
64,3 pontos em março, uma queda de 0,5 ponto em relação a dezembro. Na 
comparação com março de 2016, a queda é de 1,4 ponto, o que indica, segundo 
avaliação da CNI, uma "pequena melhora das expectativas dos trabalhadores quanto 
à estabilidade no mercado de trabalho".  

Apesar da queda, o índice está muito acima da média histórica de 48,3 pontos 
e bem acima dos 31,13 pontos registrados em dezembro de 2014, antes que a 
percepção da crise econômica abalasse a confiança dos brasileiros em relação ao 
emprego.  

Segundo a economista da CNI Maria Carolina Marques, desde a forte alta no 
medo do desemprego no início de 2015, o índice vem oscilando um pouco, mas em 
patamar alto. "Por isso, esse recuo de março não sinaliza que as expectativas dos 
brasileiros em relação ao emprego estejam melhorando significativamente", avalia 
Maria Carolina, segundo nota divulgada pela CNI. 

O levantamento mostra o índice por região do País e o Nordeste é a única a 
apresentar crescimento do medo do desemprego na comparação com mesmo período 
do ano passado. O índice para essa região teve alta de 6,1 pontos, ante queda de 2,5 
pontos nas regiões Norte e Centro-Oeste, queda de 2,8 pontos no Sudeste e 8,9 
pontos no Sul.  

Com relação à renda familiar, o medo do desemprego cresceu entre os que 
ganham até um salário mínimo, com alta de 2,2 pontos no indicador. O indicador 
permaneceu estável entre os que têm renda familiar entre um e dois salários mínimos; 
caiu 3,2 pontos entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos e caiu 5,5 
pontos entre os com renda familiar acima de cinco salários mínimos.  

A pesquisa da CNI levantou ainda qual o índice de satisfação da vida. O 
indicador apontou que os brasileiros estão menos satisfeitos com vida, ficando em 
65,6 pontos, uma queda de 1,2 ponto em relação a dezembro. Na comparação com 
março de 2016, no entanto, houve alta de 1,6 ponto no índice.  

A pesquisa da CNI é trimestral e foi feita com 2 mil pessoas em 126 municípios, 
entre os dias 16 e 19 de março. 

 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/04/11/internas_econo
mia,587655/medo-do-desemprego-cai-mas-segue-em-nivel-bem-acima-da-media-
historic.shtml 
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10. Curtas 

Atividade do comércio avança 0,6% em março, aponta Serasa 

11 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
De e acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o movimento 

dos consumidores nas lojas de todo o país cresceu 0,6% em março, já efetuados os devidos 
ajustes sazonais. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o recuo da atividade varejista foi 
de 1,9%. 

Segundo economistas da Serasa Experian, a queda da inflação, o recuo das taxas de 
juros e uma melhora dos níveis de confiança do consumidor estão começando a provocar 
efeitos positivos, na margem, da atividade varejista do país, ainda que tal movimento se dê de 
forma não generalizada. 

A maior alta observada no varejo no mês passado foi o crescimento de 1,7% do setor 
de combustíveis e lubrificantes, seguida pelo avanço de 0,8% do segmento de supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas. 

Na direção negativa, o mês de março registrou queda de 3,3% no setor de veículos, 
motos e peças, retração de 1,6% em móveis, eletroeletrônicos e informática, recuo de 2,8% em 
segmento de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, e queda de 2,2% no segmento de 
material de construção. 

Na comparação com o primeiro trimestre de 2016, todos os segmentos varejistas 
recuaram nestes primeiros dois meses de 2017, a saber: supermercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas (-5,2%); móveis, eletroeletrônicos e informática (-11,8%); combustíveis e 
lubrificantes (-2,5%); veículos, motos e peças (-10,2%); tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios (-10,9%); e material de construção (-12,9%). 

Inflação entre idosos cresce acima da taxa acumulada do IPC-BR no 1ºTri de 2017 

12 de Abril de 2017 
Fonte: FGV IBRE 

 
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede a variação da 

cesta de consumo de famílias majoritariamente compostas por indivíduos com mais de 60 anos 
de idade, registrou no primeiro trimestre de 2017, variação de 1,38%. Em 12 meses, o IPC-3i 
acumula alta de 4,68%. Com este resultado, a variação do indicador ficou acima da taxa 
acumulada pelo IPC-BR, que foi de 4,55%, no mesmo período. 

Na passagem do quarto trimestre de 2016 para o primeiro trimestre de 2017, a taxa do 
IPC-3i registrou acréscimo de 0,45 ponto percentual, passando de 0,93% para 1,38%. Três das 
oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de 
variação. A principal contribuição partiu do grupo Habitação, cuja taxa passou de -0,16% para 
2,02%. O item que mais influenciou o comportamento desta classe de despesa foi tarifa de 
eletricidade residencial, que variou 5,76%, no primeiro trimestre, ante -6,25%, no anterior. 

Contribuíram também para o acréscimo da taxa do IPC-3i os grupos: Alimentação 
(0,31% para 1,12%) e Educação, Leitura e Recreação (2,66% para 2,95%). Para cada uma 
destas classes de despesa, vale citar o comportamento dos itens: laticínios (-10,30% para 
0,94%) e cursos formais (0,00% para 9,19%), respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos Transportes (2,37% para 0,39%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (1,82% para 1,74%), Comunicação (1,03% para -1,07%), Vestuário (0,75% para -
0,19%) e Despesas Diversas (1,54% para 1,51%) apresentaram decréscimo em suas taxas de 
variação. Os itens que  mais contribuiram para estes movimentos foram: gasolina (3,28% para -
2,23%), plano e seguro de saúde (3,11% para 3,04%), tarifa de telefone residencial (0,09% 
para -3,75%), roupas (0,98% para -1,09%) e clínica veterinária (7,08% para 1,46%), 
respectivamente. 
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11. Feiras 

 
06/04/2017 até 16/04/2017 – FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
06/04/2017 até 16/04/2017 – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: FENAC CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
09/04/2017 até 12/04/2017 – PARECIS SUPERAGRO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Odenir Ortolan 
Cidade: Campo Novo do Parecis – MT 
 
14/04/2017 até 23/04/2017 – FINNAR 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasilia – DF 
 
18/04/2017 até 20/04/2017 – MERCOSUPER 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expotrade Convention Center 
Cidade: Pinhais - PR 
 
20/04/2017 até 23/04/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 - EDIÇÃO 
RIOCENTRO 
Setor: Multisetores 
Local: Riocentro  
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
21/04/2017 até 24/04/2017 – HAIR BRASIL 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/04/2017 até 23/04/2017 – ARNOLD CLASSIC SOUTH AMERICA 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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25/04/2017 até 25/04/2017 – ZOOTECNIA DE PRECISÃO 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE AVES E 
SUÍNOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
25/04/2017 até 28/04/2017 – TRAVELWEEK 
Setor: Turismo 
Local: Fundação Bienal de São Paulo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – AVESUI AMÉRICA LATINA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


	Voltar ao índice

