
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 074 

24 de Abril de 2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 074 – Ano 11 – Brasília, 20 de Abril de 2017 

 
Sumário 

1. CRÉDITO E FINANCIAMENTO .............................................................................. 3 

CRESCE A PROCURA DO CONSUMIDOR POR CRÉDITO ................................................. 3 

2. SERVIÇOS – MOBILIDADE URBANA .................................................................... 5 

ENCONTRO DE MUNICÍPIOS DEBATERÁ DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA ................ 5 

3. SERVIÇOS – PLANOS DE SAÚDE ........................................................................ 7 

ANS DIVULGA AVALIAÇÃO DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ....................... 7 

4. SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO ..................................................................... 8 

PREÇO MÉDIO DAS PASSAGENS AÉREAS TEM LEVE QUEDA EM 2016 ......................... 8 

DEMANDA POR VOOS NO BRASIL CRESCE EM MARÇO PELA 1ª VEZ EM 20 MESES, DIZ 

ABEAR ........................................................................................................................... 9 

5. SERVIÇOS – TURISMO...................................................................................... 11 

TURISMO ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

PRESENCIAL E ONLINE ................................................................................................ 11 

6. BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR ......................................................................... 13 

EM ABRIL, IPCA-15 FICA EM 0,21% .......................................................................... 13 

7. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................. 15 

DIA DO FRETE GRÁTIS: CONHEÇA OS RISCOS E OPORTUNIDADES DA DATA PARA SUA 

LOJA VIRTUAL .............................................................................................................. 15 

8. EMPREGO ....................................................................................................... 17 

BRASIL VOLTA A PERDER POSTOS DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA EM MARÇO

 .................................................................................................................................... 17 

9. FRANQUIAS ..................................................................................................... 19 

FRANQUIAS FOCADAS APENAS NO DELIVERY DOBRAM DE TAMANHO ENTRE 2012 E 

2016 ........................................................................................................................... 19 

10. MERCADO IMOBILIÁRIO .................................................................................... 21 

PREÇO MÉDIO DO ALUGUEL RESIDENCIAL TEM QUEDA EM MARÇO ............................ 21 

11. CURTAS .......................................................................................................... 23 

IPC-S DESACELERA ALTA A 0,31% NA 3ª QUADRISSEMANA DE ABRIL, SEGUNDO FGV

 .................................................................................................................................... 23 

COM CRÉDITO ESCASSO, CONSUMIDOR RECORRE A CONSÓRCIO ............................. 23 

12. FEIRAS ............................................................................................................ 24 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“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.” 

 

 

1. Crédito e Financiamento 

Cresce a procura do consumidor por crédito 

 
19 de Abril de 2017 

Fonte: Novarejo 
  
De acordo com a Serasa Experian, houve um ligeiro aumento na comparação 
de indicadores entre os três primeiros meses deste ano e o primeiro trimestre 
de 2016. Veja 
 

A procura do consumidor por crédito fechou o primeiro trimestre deste 
ano com alta de apenas 0,8% na comparação o mesmo período do ano 
passado. É o que mostra Indicador Serasa Experian da Demanda do 
Consumidor por Crédito. No entanto, o dado da entidade mostra um aumento 
ainda maior no comparativo mês a mês de 2017. 

De acordo com a entidade, a busca por crédito subiu 20,7% na 
comparação entre os meses de março e fevereiro deste ano. Já no 
comparativo entre março deste ano e do ano passado, a demanda do cliente 
por crédito cresceu 6,1%. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o fraco 
desempenho da demanda do consumidor por crédito no comparativo entre os 
primeiros três meses de 2017 e 2016 mostra um consumidor ainda bastante 
cauteloso quanto à expansão do seu nível de endividamento, principalmente 
por causa do quadro ainda adverso em relação do nível de emprego. 

Efeito carnaval 
Sobre o forte crescimento de 20,7% entre março e fevereiro deste ano, a 

entidade entende que isso tem relação com o chamado “efeito-calendário”, ou, 
em outras palavras, o feriado de carnaval. O mês de fevereiro contemplou 
apenas 18 dias útil contra 23 dias de março. Ajustando-se pela quantidade de 
dias úteis, a demanda do consumidor por crédito teria recuado 5,6% em março 
contra fevereiro. 

Empréstimo por renda 
A Serasa analisou a busca por crédito a partir da renda. Na comparação 

com o primeiro trimestre do ano passado, a procura do consumidor por crédito 
caiu 1% para quem recebe entre R$ 2.500 e R$ 5.000 por mês; recuou 1,7% 
para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 10.000 mensais; e se retraiu 1,4% para 
os que recebem mais de R$ 10.000 por mês. 

Já nas rendas mais baixas, as oscilações positivas na procura do 
consumidor por crédito no primeiro trimestre de 2017 foram: 2,3% para a faixa 
de renda de até R$ 500 mensais; 1,9% para o consumidor com renda entre R$ 
500 e R$ 1.000 por mês e 0,3% para quem ganha entre R$ 1.000 e R$ 2.000 
por mês. 

E empréstimo por região 
A entidade, por fim, analisou a procura nas cinco regiões do país. No 

primeiro trimestre de 2017, a demanda do consumidor por crédito recuou em 
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três regiões na comparação com o mesmo período do ano passado: Sudeste (-
0,2%), Centro-Oeste (-2,4%) e Norte (-0,8%). Por outro lado, houve expansões 
da demanda do consumidor por crédito no Nordeste (3,8%) e no Sul (2,9%). 
 
 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/04/20/cresce-procura-consumidor-por-
credito/ 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Serviços – Mobilidade Urbana 

Encontro de municípios debaterá desafios da mobilidade urbana 

 
19 de Abril de 2017 

Fonte: CNT 
 
Evento que abordará desenvolvimento sustentável das cidades ocorrerá no 
Estádio Mané Garrincha, em Brasília; inscrições são gratuitas 
 

De 24 a 28 de abril ocorrerá, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o 
IV EMDS (Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável), 
promovido pela FNP (Frente Nacional de Prefeitos). O evento debaterá, entre 
outros assuntos, os desafios da mobilidade urbana. Serão discutidas questões 
como qualidade, custeio operacional e equilíbrio financeiro dos sistemas, 
financiamento e utilização de receitas extratarifárias. As inscrições estão 
abertas e são gratuitas. A expectativa é que o IV EMDS reúna quase 10 mil 
pessoas.  

As atividades alusivas ao setor começarão no dia 25 de abril, às 16h. Na 
Arena de Diálogos, será realizado o debate A democratização e a 
sustentabilidade dos sistemas de transporte público. Esse deve contar com a 
participação do prefeito de São Paulo, João Doria Junior; do secretário nacional 
da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, José Roberto Generoso; do 
governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg; do presidente da NTU 
(Associação Nacional de Transportes Urbanos), Otávio Cunha; e do vice-
presidente de Governo da Caixa, Roberto Derziê de Sant’Anna. 

Nas Salas Temáticas do IV EMDS, que segmentam a programação por 
áreas de interesse, um dos espaços (ST12) concentrará mesas redondas sobre 
os Desafios da Mobilidade Urbana. Os debates ocorrerão nos dias 26 e 27 de 
abril. Estão na programação os seguintes tópicos: a qualificação do transporte 
coletivo e atração de novas fontes de recursos; a transformação das cidades 
através do transporte a pé e de bicicletas; a mobilidade urbana sustentável, 
segura e participativa; a importância de incluir a logística urbana no 
planejamento de mobilidade; a gestão da demanda de viagens e a melhoria da 
mobilidade urbana em um cenário de recursos escassos. 

Além disso, eventos promovidos por instituições parceiras da FNP serão 
realizados simultaneamente ao IV EMDS. Um deles abordará a tecnologia do 
aeromóvel e novos paradigmas para um sistema de transporte seguro, 
integrado, inclusivo e sustentável, no dia 25 de abril. Será realizada, ainda, 
uma reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de 
Mobilidade Urbana, no dia 26 de abril, às 9h30min. 

As PPPs (Parcerias Público-Privadas) como alternativa para 
desenvolvimento urbano e melhorias na infraestrutura das cidades também 
serão tema de mesas redondas e palestras. 

O SEST SENAT, a CNT (Confederação Nacional do Transporte) e o ITL 
(Instituto de Transporte e Logística) estarão presentes no evento. Um estande 
será instalado no local, com informações sobre a atuação das instituições. 
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Para saber a programação completa e detalhes sobre as inscrições, 
acesse o site do IV EMDS. 
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/encontro-municipios-mobilidade-urbana-
sustentavel 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Planos de Saúde 

ANS divulga avaliação de prestadoras de serviços de saúde 

 
21 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

  
Usuários de planos de saúde podem consultar informações completas sobre hospitais, 
profissionais e laboratórios 
 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou os resultados do 
Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde (Qualiss). A partir de 
agora, beneficiários de planos de saúde e demais interessados podem consultar no 
site da reguladora informações sobre hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de 
saúde que atendem critérios importantes relacionados à qualidade assistencial. 

É a primeira vez que a ANS disponibiliza informações completas dos 
prestadores que participam do programa, oferecendo subsídios para que os usuários 
possam escolher e comparar serviços. Com os resultados, é possível consultar 
estabelecimentos com selo de acreditação e núcleo de segurança do paciente, 
hospitais e clínicas que desenvolvem projetos de incentivo à melhoria da assistência 
em saúde e qualificações obtidas pelos profissionais de saúde. 

Pesquisa 
Cada categoria de prestador tem atributos de qualificação específicos e 

relevantes para aprimoramento da qualidade assistencial. 
“O Qualiss estimula a qualificação dos prestadores de serviços na saúde 

suplementar e aumenta a disponibilidade de informações, de modo que beneficiários e 
operadoras de planos de saúde tenham mais poder de avaliação e escolha. É uma 
iniciativa que ajuda a aprimorar a assistência em saúde e a disseminar informações 
sobre o desempenho do setor, garantindo transparência”, informou Ana Paula 
Cavalcante, gerente executiva de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade da 
ANS. 

Para facilitar a pesquisa, a ANS criou um sistema de busca em que o usuário 
pode encontrar o prestador pelo nome, por tipo de estabelecimento (hospital, hospital 
dia, clínica ou Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia SADT), estado ou município. 

Acreditação 
Nesta primeira etapa de divulgação dos resultados do programa, o buscador 

contempla cerca de 1,4 mil estabelecimentos acreditados, ou seja, com certificação 
máxima de qualidade emitida por instituições acreditadoras de serviços de saúde. 

A acreditação é um procedimento de verificação externa dos recursos 
institucionais e dos processos adotados pelas instituições e mede a qualidade da 
assistência por meio de um conjunto de padrões previamente estabelecidos. 

 
 
http://www.brasil.gov.br/saude/2017/04/ans-divulga-avaliacao-de-prestadoras-de-
servicos-de-saude 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Preço médio das passagens aéreas tem leve queda em 2016 

 
20 de Abril de 2017 

Fonte: CNT 
 
Levantamento da Anac aponta que mais de 50% dos bilhetes foram vendidos 
por menos de R$ 300 
 

Em 2016, o preço médio das passagens aéreas caiu 1,8% na 
comparação com o ano anterior. O valor foi de R$ 349,14, segundo a 36ª 
edição do Relatório de Tarifas Aéreas Domésticas, da Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil). O cálculo considera valores atualizados pelo IPCA. Se 
analisado somente o período de julho a dezembro, a tarifa média ficou em R$ 
372,37, 4,1% menor que no segundo semestre de 2015.   

Ainda segundo o levantamento da Anac, a maioria dos bilhetes 
comercializados no ano passado (53,5%) custou menos de R$ 300; 7,7% foram 
vendidos a menos de R$ 100; e valores superiores a R$ 1.500 corresponderam 
a 0,5% do total. 

Rondônia foi a unidade da federação com maior tarifa média para voos 
domésticos: R$ 567,03. Já o Espírito Santo foi a que teve o menor valor, com 
R$ 277,04 de média. 

No consolidado de 2016, o valor pago por quilômetro voado, indicador 
denominado yield, foi de R$ 0,30, o que representa redução de 4,1% em 
relação ao ano anterior. 

Entre as unidades da federação, o Amapá foi a que apresentou a maior 
baixa, com o yield em R$ 0,30/km em 2016, sendo 17% menor do que em 
2015. As unidades da federação que apresentaram alta foram Mato Grosso (R$ 
0,3459/km em 2016: alta de 12,8%), Minas Gerais (R$ 0,4161/km em 2016: 
alta de 4,7%) e Bahia (R$ 0,3080/km em 2016:  alta de 1%). 

O estado que apresentou maior valor por quilômetro voado entre todos 
foi Minas Gerais, com R$ 0,4161/km, e o menor valor foi para a Paraíba, com 
R$ 0,2311/km. 
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/preco-medio-passagens-aereas-cai-2016 
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Demanda por voos no Brasil cresce em março pela 1ª vez em 20 meses, 
diz Abear 

 
20 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Volume de passageiros transportados subiu 5,72%, segundo associação que 
representa as principais empresas do setor 
 

A demanda por voos domésticos subiu 5,9% em março ante o mesmo 
período de 2016, no primeiro resultado positivo nessa base de comparação em 
20 meses, informou a associação que representa as principais empresas do 
setor, Abear, nesta quinta-feira (20). 

A oferta também ficou no campo positivo, com alta de 3,98% na mesma 
base de comparação, após 18 meses de queda. 

A taxa de ocupação dos voos domésticos avançou 1,44 ponto 
percentual, para 79,07%. De acordo com a Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas, o volume de passageiros transportados nos voos realizados 
em março somou 7,4 milhões, uma alta de 5,72%. 

A entidade atribuiu o desempenho do mês passado à fraca base de 
comparação com março de 2016, quando a demanda encolheu 7,3% e a oferta 
caiu 7,6%. "Temos que tratar esses números com bastante cuidado", disse o 
presidente da entidade, Eduardo Sanovicz. 

Projeção de alta de menos de 2% no ano 
O consultor técnico da Abear, Mauricio Emboaba, destacou que os 

próximos meses também devem apresentar crescimento em razão da base de 
comparação. A expectativa da entidade é que esse quadro deve se repetir até 
meados do ano, e a partir de então as estatísticas devem recuperar 
consistência com a sazonalidade tradicional do mercado. "Não é um boom de 
crescimento", afirmou. 

Na coletiva à imprensa, Emboaba estimou inicialmente que a expansão 
da demanda e da oferta no setor deveria ficar abaixo de 2% em 2017, 
considerando as perspectivas atuais para a economia brasileira. Em seguida, 
porém, ele disse que era arriscado fazer uma estimativa, que se tratava de um 
prognóstico incerto. 

Entre as companhias no mercado doméstico, a Gol liderou em 
participação em março, com 35,22%, seguida por Latam, com 33,16%. A Azul 
veio em terceiro lugar, com 18,84% e a Avianca em quarto, com 12,78%. 

No acumulado dos três primeiros meses do ano, a demanda doméstica 
acumulou baixa de 0,24%e a oferta consolidada caiu 1,61% em relação ao 
mesmo período de 2016, com a taxa de ocupação ficando em 81,10%. 

Mercado internacional 
No segmento de voos internacionais, houve crescimento em março de 

18,43% da demanda e alta de 9,33% da oferta em relação ao mesmo mês do 
ano passado. O fator de aproveitamento subiu 6,49 pontos percentuais, para 
84,46 por cento de ocupação dos voos. O total de passageiros transportados 
no mês chegou a 676 mil clientes, alta de 16,78 por cento. 
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"Os valores de oferta, demanda, volume de passageiros e fator de 
aproveitamento são os mais elevados para o mês de março na série histórica", 
disse a Abear em nota. 

A Latam foi líder no segmento internacional com fatia de mercado de 
77,65%, seguida por Gol, com 11,69%. A Azul teve fatia de 10,57% e a 
Avianca ficou com 0,10% do mercado. 

No acumulado do trimestre encerrado em março, a demanda por 
viagens internacionais subiu 9,53% e a oferta avançou 3,81%, o que culminou 
em um aproveitamento médio de 85,80% no período, mostrou a Abear. 

O transporte aéreo doméstico de cargas aumentou 9,6% em março na 
comparação anual. 

 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/demanda-por-voos-no-brasil-
cresce-em-marco-pela-1-vez-em-20-meses-diz-abear.ghtml 

 
 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Turismo 

Turismo abre inscrições para cursos de qualificação profissional 
presencial e online 

 
20 de Abril de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
  
A capacitação dos profissionais que atuam no setor de turismo é uma das 
medidas que integram o Brasil + Turismo 
 

O Brasil quer entrar de vez na prateleira dos grandes destinos mundiais. 
Mas para receber bem os visitantes, é fundamental capacitar aqueles que 
estão na linha de frente do atendimento aos turistas brasileiros e estrangeiros. 
Pensando nesse cenário, o Ministério do Turismo lançou, na última semana, o 
Brasil + Turismo, um pacote de medidas para fortalecer o setor no país. As 
ações têm como finalidade trazer soluções técnicas para gargalos históricos, 
qualificar os trabalhadores do turismo e aumentar o número de turistas 
nacionais e estrangeiros, além de gerar emprego e renda. 

Segundo estudos da Pasta, mais de 80% indicam que o país tem 
potencial para explorar o turismo como uma alavanca para a economia. Porém, 
60% dos brasileiros avaliam que aproveitamos pouco esse patrimônio. E para 
explorar todo o potencial turístico do país é necessário investir em qualificação, 
que de tão importante virou um dos itens do Plano Brasil + Turismo. Para 
atender a demanda do setor, o Ministério do Turismo está investindo em três 
frentes:  MedioTec Turismo, Brasil Braços Abertos e o Programa de 
Qualificação Internacional em Turismo. 

“Essas ações do Ministério do Turismo mostram que estamos atentos às 
demandas do setor e que entendemos que assegurar um atendimento de 
qualidade é uma forma de deixar uma boa intenção no turista e desperta o seu 
interesse em voltar para o país ou destino escolhido”, explicou o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão. 

Destaque para o MedioTec Turismo, iniciativa inédita no país com foco 
no turismo. Os estudantes serão contemplados com cursos gratuitos para a 
formação de técnicos de nível médio para atender as necessidades do 
mercado de viagens. Para 2017 serão disponibilizadas 10 mil vagas para 
alunos de escolas públicas brasileiras. A previsão é que as aulas comecem em 
agosto de 2017.  

Serão oferecidos sete cursos (técnico em agenciamento de viagens, 
cozinha, eventos, guia de turismo, hospedagem, lazer, restaurante e bar) nos 
eixos turismo, hospitalidade e lazer para estudantes que estejam 
preferencialmente cursando o 2º ano do ensino médio. A previsão é que as 
aulas comecem em agosto de 2017.  

“Vejo essa iniciativa do Ministério do Turismo como sendo da mais alta 
importância para o nosso setor, tendo em vista que os turistas dependem do 
preparo desses profissionais para receberem o tratamento mais adequado e 
ver o MTur envolvido nesse processo demonstra a seriedade com a qual o 
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governo trata o tema”, avaliou o presidente da Associação Brasileira de 
Cruzeiros Marítimos (Clia Abremar Brasil), Marco Ferraz. 

Para a presidente da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo 
(Braztoa), Magda Nassar, a capacitação é fundamental nos dias de hoje. “É 
oportunidade do profissional se renovar a cada dia, pois vivemos tempos de 
constantes mudanças e evolução. Buscar conhecimento é a peça-chave para 
que agentes e operadores reforcem cada vez mais seu papel de consultores, 
arquitetos e designers que projetam as viagens de seus clientes de acordo com 
suas preferências pessoais e os grupos aos quais pertencem”, ponderou.  

CURSO ONLINE - Pensando em atingir um número ainda maior de 
profissionais de turismo interessados em atualização profissional, mas que não 
dispõe de horário fixo para as aulas, o Ministério do Turismo lançou, no início 
de abril, o “Brasil Braços Abertos”. Trata-se de uma plataforma tecnológica de 
aprendizado à distância e em ambiente digital, com oferta de 80 horas de aulas 
online para profissionais que trabalham no atendimento direto aos turistas, 
como atendentes de hotéis, taxistas, quiosqueiros e bartenders. As inscrições 
para 2017 poderão ser feitas até 30 de setembro. 

O aluno realizará o curso por meio de celular, tablet ou notebook e 
contará com videoaulas e jogos educativos. Os interessados podem acessar a 
plataforma pelo endereço brasilbracosabertos.turismo.gov.br e as aulas 
deverão ser concluídas até o dia 30 de dezembro. 

INTERCÂMBIO - Os estudantes brasileiros também contarão com a 
possibilidade de aprimoramento fora do país. Um acordo de cooperação 
assinado em fevereiro entre o ministro do Turismo, Marx Beltrão, e o 
Encarregado de Negócios da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Wasim Mir, 
estabeleceu uma cooperação de médio e longo prazo no campo do turismo e 
hospitalidade. A iniciativa prevê o envio, em 2018, de 120 alunos de cursos 
técnicos e de graduação de instituições públicas e privadas para até três 
meses de treinamento no Reino Unido. A seleção dos estudantes deverá ser 
feita no primeiro semestre deste ano. O MTur investirá R$ 5 milhões no 
programa. A proposta é complementar a formação dos estudantes em outro 
idioma e técnicas de turismo e hospitalidade. 

 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7723-turismo-abre-
inscri%C3%A7%C3%B5es-para-cursos-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o-
profissional-presencial-e-online.html 
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Em abril, IPCA-15 fica em 0,21% 

 
20 de Abril de 2017 

Fonte: IBGE 
 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve 
variação de 0,21% em abril e ficou acima da taxa de 0,15% de março em 0,06 
ponto percentual (p.p.). Desde 2006, quando o índice ficou em 0,17%, não há 
registro de índice mais baixo para os meses de abril. Com isto o resultado no 
ano foi para 1,22%, bem abaixo do que os 3,32% referentes ao mesmo período 
do ano anterior. Em relação aos últimos doze meses, o índice desceu para 
4,41%, abaixo dos 4,73% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, 
constituindo-se na menor variação acumulada em períodos de 12 meses desde 
janeiro de 2010 (4,31%). Em abril de 2016, a taxa foi 0,51%. 

Os dados completos do IPCA-15 podem ser acessados aqui. 
No mês, os grupos Alimentação e Bebidas, com 0,31% de variação e 

impacto de 0,08 p.p., aliado a Saúde e Cuidados Pessoais, com 0,91% e 0,10 
p.p., que, juntos, somam 0,18 p.p., foram os principais responsáveis pelo 
resultado do IPCA-15. A tabela a seguir mostra os resultados de todos os 
grupos de produtos e serviços pesquisados. 

Nos alimentos (0,31%), o tomate, 30,79% mais caro, se destaca na 
liderança no ranking dos maiores impactos no índice. Além dele, outros 
produtos passaram a custar mais de março para abril, a exemplo da batata-
inglesa (11,63%), dos ovos (5,50%) e do leite longa vida (1,49%). 

Em Saúde e Cuidados Pessoais (0,91%), grupo que mostrou a mais 
elevada variação, os remédios sobressaem com alta de 0,86%, refletindo parte 
do reajuste anual, que passou a valer a partir de 31 de março, variando entre 
1,36% e 4,76%, conforme o tipo do medicamento. Plano de saúde (1,07%), 
artigos de higiene pessoal (0,92%) e serviços médicos e dentários (0,89%) 
também exerceram influência sobre o resultado. 

No grupo Habitação (0,39%) o botijão de gás ficou 3,16% mais caro, 
enquanto as contas de energia elétrica (0,00%) não mostraram variação em 
relação ao mês anterior. Isto porque, apesar do reflexo de parte do desconto 
referente ao Encargo de Energia de Reserva – EER, as contas de energia 
refletiram, também, a introdução das bandeiras amarela e vermelha, em vigor a 
partir de primeiro de março e primeiro de abril, respectivamente. Além disso, 
junto com movimentos nas parcelas referentes ao PIS/COFINS em todas as 
regiões pesquisadas, foi apropriada parte de reajuste ocorrido nas tarifas de 
uma das concessionárias do Rio de Janeiro e redução em outra. 

Entre os demais grupos destacam-se as quedas registradas nos Artigos 
de Residência (-0,43%) e Transportes (-0,44%). Em relação ao grupo 
Transportes (-0,44%), apesar da alta de 15,32% nas passagens aéreas, o 
resultado foi influenciado pela queda nos preços dos combustíveis (-2,77%), 
sendo que o litro da gasolina ficou 2,24% mais barato e o litro do etanol atingiu 
queda de 5,48%. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/ipca15/defaultipca15.shtm
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Quanto aos índices regionais, conforme a tabela a seguir, a região 
metropolitana de Recife apresentou o maior resultado (0,53%) em razão da alta 
registrada na gasolina, 5,03%. O índice mais baixo foi o da região 
metropolitana de Belo Horizonte (-0,07%), onde os combustíveis tiveram 
variação de -3,32%. 

Para o cálculo do IPCA-15 os preços foram coletados no período de 15 
de março a 12 de abril de 2017 (referência) e comparados com aqueles 
vigentes de 14 de fevereiro a 14 de março de 2017 (base). O indicador refere-
se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as 
regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, 
São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia. A 
metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de 
coleta dos preços e na abrangência geográfica. 

 
 
 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3415&b
usca=1 
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7. Comércio Eletrônico 

Dia do Frete Grátis: conheça os riscos e oportunidades da data para sua 
loja virtual 

 
19 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
Chegando à sua quarta edição no Brasil, o Dia do Frete Grátis pode ser 

uma ótima oportunidade para o varejista que deseja fidelizar seu cliente – 
especialmente aquele que reside em regiões no interior do país e que, apesar 
dos altos custos de frete, não abre mão de comprar online. 

Outras chances que devem ser observados são a proximidade com o 
Dia das Mães, que pode render resultados ainda mais animadores para as 
lojas virtuais; e o grande apelo que a data pode ter entre os consumidores – até 
mesmo para aqueles que nunca realizaram uma compra online – considerando 
que as lojas virtuais diminuíram em 2% a oferta do frete grátis no último ano. 

Além disso, as opções e valores de frete são fatores decisivos avaliados 
por 78% dos compradores ao optarem por levar um produto. 

Como engajar o consumidor no Dia do Frete Grátis? 
Maximiliano Muniz, diretor comercial do ERP Softvar, orienta que a 

estratégia de frete gratuito seja direcionada para situações específicas, como 
entregas locais ou para determinados produtos e valores; por exemplo. 

Deve-se sempre atento ao valor limite calculado para não arcar com 
prováveis prejuízos – um deles seria descobrir que o custo da entrega é muito 
maior do que o preço cobrado do consumidor, situação que acaba ocorrendo 
com frequência quando a entrega gratuita é disponibilizada para regiões muito 
distantes. 

Por isso, é importante checar quais localidades não devem ser incluídas 
no planejamento e traçar outras ações para essas áreas. Muniz pontua ainda 
que as grandes empresas podem ser as mais beneficiadas pelas estratégias de 
frete grátis, já que conseguem absorver o custo com mais facilidade, incluindo 
o de entregas em âmbito nacional. 

Fernando Zambrano, coordenador de e-commerce da FBITS, aponta 
outros cenários onde o frete gratuito pode ser utilizado de forma estratégica, 
seja para dar escoamento à produtos com alto volume no estoque ou 
reembalados, para elevar o ticket médio do e-commerce ou mesmo comemorar 
o aniversário de uma determinada localidade. 

Para não comprometer a margem de lucro, Zambrano diz que é 
necessário estar atento a alguns pontos na hora de precificar o frete: 

1 – O que a concorrência está fazendo: meu preço é competitivo em 
quais locais de entrega? 

2 – Ter bons parceiros logísticos e, de preferência,vários: tenho 
parceiros para entregar em todo o país? 

3 – O cadastro de peso e medidas nos produtos para calcular o frete 
corretamente 
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Quais estratégias de marketing devo adotar e qual o retorno esperado? 
“É importante atualizar todo o site para o tema da campanha de frete 

grátis e deixar bem claras as regras para quais locais serão válidas”, diz 
Fernando Zambrano. Além disso, a atenção do varejista deve ser direcionada 
igualmente a todos os canais de comunicação da loja virtual, do blog aos 
anúncios do Adwords, que devem ser otimizados para serem exibidos apenas 
nas regiões onde as condições especiais de frete serão disponibilizadas. 

Os resultados que podem ser obtidos com esse investimento vão desde 
o aumento de conversão até, consequentemente, o crescimento do ROI do e-
commerce. 

Mas existem algumas ressalvas: “É importante avaliar a eficiência da 
campanha assim que possível, especialmente antes de aplicá-la novamente, 
pois o crescimento de fluxo na loja pode mascarar um prejuízo a longo prazo”, 
frisa Muniz, da Softvar. 

Heitor Garcia, especialista em prevenção à fraudes do Pagar.me, alerta 
para riscos de possíveis fraudes. É necessário que o varejista analise as 
compras, mesmo que tenha contratado um software de antifraude, fazendo a 
verificação mínima de dados como CEP, telefone e endereço do comprador. 

“Verificação é importante, o lojista pode adaptar o prazo de entrega para 
ter tempo de fazer essa análise”, diz. E, se ainda assim houver inconsistência, 
não necessariamente tomar uma ação imediata, mas pedir a validação de 
dados com o cliente. 

Com a profissionalização do mercado, o cenário tem passado por 
algumas mudanças – uma delas é a entrada de profissionais multidisciplinares, 
que chegam para trabalhar em áreas como a logística, especialmente em cima 
do frete. “Com isso, a preocupação em ter competitividade no prazo de entrega 
e valores tornou-se um diferencial também”, diz Zambrano, coordenador de e-
commerce da FBITS. 

Para ele, as grandes empresas que já passaram da fase de gastar 
verdadeiras fortunas com campanhas promocionais e frete grátis para se 
consolidarem no mercado, devem assumir uma política sustentável para 
manter o equilíbrio da operação. 

Mesmo que a tendência do frete grátis esteja caindo ao longo do tempo 
– de acordo com o 35º Webshoppers, 2016 foi o ano em que a opção de 
entrega gratuita teve a maior baixa desde 2012, com apenas 39% dos 
compradores escolhendo esta opção –  Zambrano é enfático ao afirmar: “Se 
existe um dia do frete grátis no e-commerce, participe!”. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/dia-do-frete-gratis-conheca-os-
riscos-e-oportunidades-da-data-para-sua-loja-virtual/ 
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8. Emprego 

Brasil volta a perder postos de emprego com carteira assinada em março 

 
20 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
  
País fechou mais de 63 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de 
março, após ter criado 40 mil vagas em fevereiro. 
 

Depois de gerar empregos em fevereiro, a economia brasileira voltou a 
demitir mais do que contratar em março. No mês de março, as demissões 
superaram as contratações em 63.624 vagas. Os números do emprego 
divulgados nesta quinta-feira (20) têm como base o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged). 

A redução das 63.624 vagas de emprego é resultado de 1.261.332 
admissões e de 1.324.956 demissões em março. No acumulado do primeiro 
trimestre de 2017, o país registrou o fechamento de 64.378 postos de trabalho. 

No mês de fevereiro, após 22 meses de queda no número de postos de 
trabalho formal, o Brasil voltou a gerar emprego, com um saldo de 35.612 
novos postos de trabalho com carteira assinada. Na série ajustada, divulgada 
nesta quinta, o número de fevereiro subiu para uma criação de 40.147 vagas. 

Melhora ante março de 2016 
Apesar do resultado negativo, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 

afirmou que os dados mostram alguns sinais positivos. Segundo ele, o número 
de vagas fechadas em março de 2017 foi muito menor do que os de março de 
2016, quando o país fechou 118.776 postos de trabalho (na série com ajuste 
foram 114.522 vagas perdidas). “Sinaliza que aquela tendência de perda de 
emprego caiu pela metade”, afirmou o ministro. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho, 7 dos 8 setores de atividade 
econômica fecharam postos de trabalho, só a administração pública gerou 
emprego formal. Segundo Nogueira, isso deve-se a um efeito sazonal. “Março 
é final de férias, é um mês que historicamente não tem bons resultados!”, 
afirmou. 

Ao ser questionado se a comemoração do resultado de fevereiro foi 
precipitada, o ministro afirmou que não, e que qualquer resultado positivo 
precisa ser comemorado. Na divulgação de fevereiro, quando o Brasil gerou 
postos de emprego formal pela primeira vez depois de 22 meses de resultados 
negativos, a divulgação foi feita no Palácio do Planalto, com a presença do 
presidente Michel Temer. 

O coordenador do Caged, Mario Magalhães, afirmou que o mês de 
fevereiro, que apresentou resultado positivo, antecipou uma tendência de 
recuperação mais forte, mas que março retomou o ritmo que estava sendo 
verificado desde o final de 2016 que é o de redução no número de demissões. 
“Não há motivos para pessimismo. Março não confirma a tendência de 
recuperação mais forte, mas mantém a tendência de recuperação. Não chega 
a ser uma frustração”, afirmou. 
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Cortes por setores 
Entre os 7 setores que demitiram mais do que contrataram o comércio 

fechou 33.909 postos de emprego formal; serviço fechou 17.086 vagas; 
construção civil ficou com saldo negativo de 9.059 vagas; indústria de 
transformação fechou 3.499 postos de trabalho e a agricultura fechou 3.471 
vagas. 

Segundo o coordenador do Caged, Mário Magalhães, o resultado 
negativo do setor de serviços tem um forte componente sazonal. “Em todos os 
meses de março, o comércio atacadista tem um resultado negativo forte”, 
afirmou. 

Magalhães disse, no entanto, que apesar de esperar um resultado 
negativo no comércio em março, houve um resultado acima do esperado. Em 
março, o setor de serviços fechou 17.086 postos de emprego com carteira 
assinada. 

Na agricultura, explicou, a criação de bovinos fechou 1.917, o cultivo de 
frutas de lavouras – exceto laranja e uva – fechou 4.518 postos, o cultivo de 
soja demitiu 2,987 trabalhadores a mais do que contratou e o cultivo da laranja 
fechou 2.751 postos. Magalhães explicou que o resultado negativo na criação 
de bovinos não é um efeito da Operação Carne Fraca, segundo ele, em março 
o setor sempre apresenta resultados negativos. “Não houve nada fora do 
normal”, disse. 

Salários 
Magalhães afirmou que no primeiro trimestre de 2017 houve uma 

reversão da tendência de queda do salário de admissão. O coordenador do 
Caged explicou que desde 2014 havia uma tendência de queda, mas que no 
primeiro trimestre desse ano isso foi revertido. 

De acordo com Magalhães, isso deve-se ao aumento do salário mínimo 
e também à redução da inflação. “Em 2016 a crise estava mais contundente e 
você contratava as pessoas por um salário menor”, disse. 

Em 2016, o país fechou 1,32 milhão de vagas formais. Apesar de o 
número ainda ser alto, houve uma pequena melhora em relação ao ano de 
2015, quando 1,54 milhão de brasileiros perderam o emprego com carteira 
assinada. 

Segundo os dados mais recentes divulgados pelo IBGE, a taxa de 
desemprego no Brasil subiu para novo recorde de 13,2% no trimestre 
encerrado em fevereiro, atingindo 13,5 milhões de brasileiros, reflexo do 
aumento da procura por vagas e do corte de postos. 

 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-volta-a-perder-postos-de-emprego-
formal-em-marco.ghtml 
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9. Franquias 

Franquias focadas apenas no delivery dobram de tamanho entre 2012 e 
2016 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 
No período, o faturamento das redes cresceu 115,5%, impulsionado pela busca 
da conveniência e pela queda da alimentação fora do lar; para o investidor, os 
custos menores são o maior atrativo 
 

As redes de alimentação voltadas exclusivamente ao delivery têm 
ganhado relevância no setor de franquias nos últimos anos. O número de 
franqueadoras praticamente dobrou de 2012 até o ano passado, enquanto o 
faturamento cresceu mais de 115%, no mesmo intervalo, chegando a R$ 567 
milhões em 2016.  

Os dados foram levantados pela consultoria especializada no ramo, 
Rizzo Franchising. "O modelo de negócios começou a ganhar relevância por 
algumas razões: o consumidor tem saído menos para comer fora de casa com 
a crise; há um problema de trânsito e segurança nas grandes cidades, que 
também inibi esse movimento; e existe ainda uma modificação nos hábitos do 
brasileiro, que cada vez mais busca a conveniência", afirma o presidente da 
consultoria, Marcus Rizzo.  

Apesar da alta expressiva vista pelo segmento, inclusive acima da média 
do mercado de franchising, o especialista pondera que o resultado se deu, em 
parte, pela base comparativa muito baixa. "À medida em que o valor for 
aumentando, a tendência é que esse percentual de crescimento comece a 
diminuir." 

Custos menores 
De acordo com o executivo, outro ponto que torna a operação atrativa, 

do ponto de vista do investidor, são os custos consideravelmente menores, em 
comparação com uma franquia tradicional do ramo de alimentação. Rizzo 
explica que tanto o investimento inicial desse tipo de franquia quanto as 
despesas operacionais tendem a ser menores. "O aporte é inferior porque não 
há a necessidade de ter um ponto de venda em uma praça de alimentação, por 
exemplo. É possível colocar em uma rua secundária, e ainda assim ter uma 
boa visibilidade da marca", afirma.  

Em relação as despesas operacionais, ele diz que a redução se dá por 
conta do negócio não exigir um gasto tão elevado com atendimento e 
manutenção da loja. Os dois fatores somados fazem, na visão do executivo, 
com que o prazo de retorno do aporte possa ser relativamente mais curto. 

Os fatores citados pelo consultor são comprovados pela rede de delivery 
Dídio Pizza. O presidente da empresa, Elídio Biazini, afirma que os custos 
operacionais e de ocupação são menores por alguns motivos: primeiro, há uma 
facilidade maior para ocupar pontos de venda que outras franquias não teriam 
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interesse, por exemplo, imóveis de esquina (já que não há a necessidade de 
um estacionamento).  

Ele diz ainda que como o foco não é o "atendimento no balcão, no ponto 
de venda ficam apenas o franqueado e o caixa. Não precisa ter o serviço: 
garçons e uma equipe grande de limpeza", afirma.  

O empresário diz que prazo de retorno do investimento gira em torno de 
um ano e oito meses, enquanto o tempo para atingir o ponto de equilíbrio 
(igualar as receitas e despesas) é, em média, de seis meses. Já o aporte inicial 
é de R$ 340 mil, considerando o capital de giro e a taxa de franquia. 

Para este ano, a empresa, que possui 26 unidades em operação, 
pretende abrir mais oito pontos de vendas e crescer em torno de 16% no 
faturamento (ano passado o montante girou em torno de R$ 30 milhões e 
houve uma alta de apenas 1%). Em termos de estratégias, Biazini afirma que o 
foco principal será nas plataformas digitais. "Queremos fortalecer nossas 
vendas on-line, que já representam 30% do total, e estamos prestes a lançar o 
nosso 'chatbot', para que o cliente possa realizar o pedido pelo Facebook", diz.  

Ele acrescenta que o piloto do 'chatbot' será lançado dentro de duas 
semanas e que o objetivo da companhia, até o final de 2018, é que as vendas 
através de plataformas digitais passem a representar 50% de todo o 
faturamento da rede. 

A companhia, que atua hoje exclusivamente pelo delivery, afirma que 
não tem planos de adotar a comercialização no ponto de venda. Pelo contrário, 
o presidente da rede conta que ano a ano a empresa vem reduzindo o espaço 
de atendimento nas unidades. "O tamanho hoje não ultrapassa os 4 m². Há 
cerca de seis anos o espaço era três vezes maior. Nosso negócio é o delivery e 
vamos focar cada vez mais nisso. Para se ter uma ideia, a venda no balcão 
representa hoje apenas 15% do faturamento total", finaliza o empresário. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/franquias-focadas-apenas-no-delivery-dobram-
de-tamanho-entre-2012-e-2016-id620196.html 
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10. Mercado Imobiliário 

Preço médio do aluguel residencial tem queda em março 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

A Pesquisa Mensal de Locação do Secovi-SP (Sindicato da Habitação) 
aponta declínio no valor médio do aluguel na cidade de São Paulo. Em março, 
os preços caíram 0,30%, em relação ao mês anterior. No acumulado de 12 
meses, houve aumento de 1,60%, contra 4,9% do do IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado) verificado no mesmo período pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). 

Para Rolando Mifano, vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação 
do Secovi-SP (Sindicato da Habitação), os números deste primeiro trimestre 
apontam uma oscilação positiva para o mercado. "O resultado demonstra que 
proprietários e inquilinos estão buscando equilíbrio nos preços dos aluguéis." 

As moradias que apresentaram quedas mais expressivas foram as 
unidades de 3 dormitórios, com redução de 0,7% em março. Os imóveis de 1 e 
2 dormitórios tiveram retração de 0,3% e 0,1%, respectivamente. 

A Pesquisa de Locação Residencial é elaborada pelo Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação) e visa monitorar o comportamento do mercado de 
aluguéis na capital paulista. As informações estão disponibilizadas em valores 
por m² (área privativa de apartamentos e área construída de casas e sobrados) 
e estão organizadas em oito grandes regiões: Centro; Norte; Leste (dividida em 
duas: zona A - que corresponde à área do Tatuapé à Mooca; zona B - outros 
bairros dessa área geográfica, como Penha, São Miguel Paulista etc.); Oeste 
(segmentada em duas: zona A - Perdizes, Pinheiros e vizinhanças; zona B - 
bairros como Butantã e outros); Sul (dividida em duas sub-regiões: zona A - 
Jardins, Moema, Vila Mariana, dentre outros; zona B - bairros como Campo 
Limpo, Cidade Ademar etc.).  

Os dados estão dispostos em faixa de valores por metro quadrado, por 
número de dormitórios e por estado de conservação. Por exemplo, um imóvel 
de 3 dormitórios na zona Norte, em bom estado, possui aluguel por m2 entre 
R$ 19,22 e R$ 19,58. Uma para um imóvel de 90 m2 nessa região, o valor de 
locação varia entre R$ 1.730,00 e R$ 1.762,00. 

Nos bairros da área Sul - zona A, como Jardins, Moema e Vila Mariana, 
as locações de residências de 3 dormitórios têm faixa de valores por m² entre 
R$ 24,47 e R$ 30,82. Assim, para um imóvel com área em torno de 150 m² na 
região, o aluguel varia entre R$ 3.670,00 e R$ 4.623,00. 

O fiador continua sendo o tipo garantia mais frequente entre os 
inquilinos, respondendo por 45,5% dos contratos de locação realizados em 
março. O depósito de três meses de aluguel foi a modalidade usada por 37% 
dos inquilinos, enquanto 17,5% deles optaram pelo seguro-fiança. 

O IVL (Indícede Velocidade de Locação), que avalia o número de dias 
que se espera até a assinatura do contrato de aluguel, indicou período de 
ocupação de 18 a 45 dias. Os imóveis alugados mais rapidamente foram as 
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casas e os sobrados: de 18 a 44 dias. Os apartamentos tiveram um ritmo de 
escoamento mais lento: entre 24 e 50 dias. 

Mensalmente, a Pesquisa Locação Residencial do Secovi-SP analisa 
dados históricos dos valores negociados por bairros. Neste mês, a região 
analisada é o Jardins. De acordo com a pesquisa, os imóveis, em bom estado 
de conservação, com vaga de garagem e que foram contratados em março no 
bairro registraram valor médio por metro quadrado de R$ 42,53 para imóveis 
de 1 dormitório; R$ 37,87 para 2 dormitórios e de R$ 31,58 para 3 dormitórios. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/preco-
medio-do-aluguel-residencial-tem-queda-em-marco 
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11. Curtas 

IPC-S desacelera alta a 0,31% na 3ª quadrissemana de abril, segundo FGV 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
  

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou alta de 
0,31 por cento na terceira quadrissemana do mês, após avançar 0,44 por cento 
no período anterior, informou nesta segunda-feira pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). 
 
 

Com crédito escasso, consumidor recorre a consórcio 

 
21 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 

A demanda por consórcios segue em expansão em meio ao 
encolhimento da concessão de crédito. No mês passado, o número de adesões 
da Embracon, especializada no segmento, cresceu 21,04% em relação a 
fevereiro. A maior demanda é por automóvel, seguida de motocicletas. 
 
 
 
 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  24 

“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.” 

 

 

12. Feiras 

 
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 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – AVESUI AMÉRICA LATINA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 29/04/2017 – AUTOMEC 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/04/2017 até 28/04/2017 – TECNOTÊXTIL BRASIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/04/2017 até 27/04/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
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26/04/2017 até 27/04/2017 – RECICLA NORDESTE 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Shopping Riomar Fortaleza 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
28/04/2017 até 01/05/2017 – EXPOSOL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz 
Cidade: Soledade - RS 
 
28/04/2017 até 01/05/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2017 - EDIÇÃO 
ABRIL/MAIO 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/04/2017 até 06/05/2017 – EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: ABCZ - Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
Cidade: Uberaba - MG 
 
29/04/2017 até 07/05/2017 – FLIPOÇOS 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca 
Cidade: Poços de Caldas - MG 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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