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1. Tributos 

Presentes do Dia das Mães têm até 78% de impostos embutidos, aponta 
pesquisa 

 

13 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os brasileiros gostam de dar presentes no Dia das Mães, considerada 

pelos lojistas a segunda melhor data do comércio, perdendo apenas para o 

Natal. O que poucos param para pensar no momento de optar por um buquê 
de flores, um perfume, uma bolsa ou um tablet é na carga tributária embutida 

nesses produtos. 
Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT), que calculou o percentual em impostos estaduais, federais e 

municipais sobre os itens mais procurados para presentear as mães, a carga 
pode chegar a 78,43%. Trata-se do percentual em impostos incidente sobre um 

perfume importado, de acordo com a pesquisa. O perfume nacional, com 
69,13%, não fica atrás. Em terceiro lugar entre os mais tributados vem a 
maquiagem importada, com carga de 69%. 

A maquiagem nacional e as joias também ficam mais caras por causa 
dos impostos, respectivamente 51% e 50,44%. O mesmo vale para a água-de-

colônia, com carga tributária de 50,38%, e para um aparelho MP3 ou Ipod, com 
49,45% do valor correspondente a impostos. 

Quem levar uma calça jeans pagará 38,53% em impostos e no caso de 

uma camisa, 34,67%. Nem as tradicionais flores escapam do peso dos tributos, 
com carga tributária de 17,71% sobre o buquê. Levar a mãe a um restaurante 

também implica em gastar em impostos: 32,31%, de acordo com o 
levantamento (confira a lista completa da pesquisa abaixo). 

O presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, afirma que esses 

itens têm a tributação alta por serem bens de consumo, considerados 
supérfluos. “O nosso sistema é voltado para ter a maioria dos tributos sobre o 

consumo. Não temos muitos países que arrecadam dessa forma. Nos Estados 
Unidos, Europa, a tributação é concentrada na renda e no patrimônio”, afirma. 

Segundo Olenike, a intenção ao concentrar a tributação sobre o 

consumo, à época da elaboração da Constituição de 1988, era criar facilidade 
para União e estados arrecadarem recursos. “Entendia-se que, com a 

tributação sobre a renda, os lucros não seriam tão altos já que o Brasil não é 
um país tão rico. A ideia era tributar os produtos e atividades que são menos 
essenciais. Mas os governos realmente a deturparam. Hoje, 70% da 

arrecadação brasileira vem do consumo”, informa. 
Reforma tributária 

O pesquisador da Universidade de Brasília (UnB) José Matias-Pereira, 
especialista em administração e finanças públicas, avalia que o modelo de 
tributação sobre o consumo revelou-se equivocado e penaliza os mais pobres. 

“A tributação indireta que recai sobre alimentos, roupas, é extremamente 



 

Informativo SCS  

 

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

  5 

“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.” 

 

injusta com as pessoas que ganham menos. As pessoas pobres acabam 
pagando mais. A sociedade precisa começar a se envolver e exigir que o 

governo faça uma reforma tributária”, disse. 
Ele cita como exemplo de alternativa ao sistema atual a tributação sobre 

heranças. “Nos Estados Unidos, quando uma pessoa morre, a metade da 

herança o governo recolhe. Quando alguém morre está financiando a 
educação, a tecnologia. No Brasil, quando a gente fala em impostos sobre 

herança e grandes capitais, as nossas formas de tributação são muito suaves”, 
destaca. 

Matias-Pereira afirma ainda que, embora o Brasil tenha uma carga 

tributária próxima à de países desenvolvidos, o retorno para a população não 
acontece. “O Estado brasileiro é extremamente competente para tributar e 

incompetente para devolver esses tributos a seus contribuintes. Temos um país 
que arrecada 33%, 34% do PIB [Produto Interno Bruto, soma das riquezas de 
um país] em impostos. Está no nível dos países da OCDE [Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne países desenvolvidos], 
mas o retorno para nós é semelhante à situação de países de terceiro mundo”, 

analisa.  
No final do ano passado, o governo disse que umas prioridades deste 

ano será a reforma tributária, para tornar a legislação mais simplificada. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/presentes-do-dia-das-

maes-tem-ate-78-de-impostos-embutidos-aponta-pesquisa 
 

 

Voltar ao índice  
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2.  Serviços 

Em março, setor de serviços cai 2,3% em relação a fevereiro 

 
12 de Maio de 2017 

Fonte: IBGE  

 
Em março, o setor de serviços apresentou queda de 2,3% no volume de 

serviços prestados frente ao mês anterior (série com ajuste sazonal), após ter 
registrado crescimento de 0,4% em fevereiro (revisado) e 0,0% em janeiro 
(revisado). Essa é a maior queda da série iniciada em 2012 e interrompe uma 

sequência de quatro meses de resultados não negativos. Na série sem ajuste 
sazonal, no confronto com março de 2016, o setor apontou queda de 5,0%, 

acompanhando as quedas de 5,3% em fevereiro (revisado) e 3,5% em janeiro. 
Com esses resultados, a taxa acumulada no ano ficou em -4,6% e, em 12 
meses, -5,0%. 

Por atividade, em relação a fevereiro de 2017 (série com ajuste), todos 
os segmentos apresentaram quedas, sendo Serviços prestados às famílias (-

2,1%); Outros Serviços (-1,2%); Transportes, serviços auxiliares dos 
transportes e correio (-1,1%); Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (-0,8%) e Serviços de informação e comunicação (-0,4%). O 

agregado especial das Atividades turísticas apresentou crescimento de 0,9% 
na comparação com o mês imediatamente anterior. 

A receita nominal em março registrou variação de -1,0% em relação a 
fevereiro (série com ajuste) e na comparação com mesmo mês do ano anterior 
(série sem ajuste sazonal) ficou em 1,0%. A taxa acumulada no ano ficou em 

1,1% e, em 12 meses, 0,1%. 
Em termos de composição da taxa global de volume, em comparação 

com março de 2016, as contribuições dos segmentos foram: Serviços 
profissionais, administrativos e complementares (-2,4 pp); Outros serviços (-1,1 
pp); Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (-0,8 pp); 

Serviços de informação e comunicação (-0,5 pp) e Serviços prestados às 
famílias (-0,2 pp). 

1º tri de 2017: setor de serviços permaneceu estável em relação ao 
quarto trimestre do ano anterior (0,0%) 

No 1º trimestre de 2017, na série com ajuste sazonal, o setor de serviços 

permaneceu estável (0,0%) em relação ao 4º trimestre de 2016, que, por sua 
vez, apresentou queda de 2,7% em relação ao 3º trimestre de 2016. Dessa 

forma, os resultados desse trimestre não apresentaram recuperação. 
Por atividades, os segmentos de Serviços de informação e comunicação 

(2,8%) e de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio foram os 

que registram os maiores crescimentos (1,6%), seguido dos Serviços prestados 
às famílias (0,8%). Os Serviços profissionais, administrativos e 

complementares registraram queda de 7,3% e Outros serviços, de - 4,8%. As 
Atividades turísticas registraram retração de 4,3% no trimestre. 

Na série sem ajuste sazonal, o setor apresentou recuo de 4,6%, na 

comparação com o 1º trimestre de 2016, retornando ao mesmo patamar do 2º 



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

e 3º trimestre 2016 (-4,7% e -4,4%, respectivamente). Todos os segmentos 
registraram quedas, sendo a maior registrada nos Serviços profissionais, 

administrativos e complementares (-9,4%) e a menor nos Serviços de 
informação e comunicação (-0,4%). 

Resultados regionais: Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito 

Federal apresentaram as maiores quedas em relação a fevereiro 
Em relação aos resultados regionais do setor de serviços em março 

frente a fevereiro (com ajuste sazonal), as maiores variações positivas de 
volume foram registradas em Tocantins (24,9%), Maranhão (9,9%) e Alagoas 
(4,1%). As maiores variações negativas foram observadas em Roraima (-

4,2%), Rio Grande do Sul (-4,0%) e Paraná e Distrito Federal (ambas com -
3,4%). 

Na série sem ajuste sazonal, na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, as maiores variações positivas foram registradas no Rio Grande do 
Norte (6,5%), Mato Grosso (5,3%) e Paraná (4,9%). As maiores variações 

negativas foram observadas em Roraima (-18,7%), Amapá (-16,5%) e Distrito 
Federal (-13,2%). 

Atividades Turísticas: São Paulo cresce 5,2% entre fevereiro e março 
Para o índice de atividades turísticas, entre as unidades da federação 

selecionada, na comparação com fevereiro, as variações positivas foram: São 

Paulo (5,2%), Paraná (3,6%), Espírito Santo (3,2%), Minas Gerais (3,0%), 
Pernambuco e Ceará (ambas com 1,3%) e Bahia (0,8%). As variações 

negativas foram registradas no Distrito Federal (-11,0%), Goiás (-6,3%), Santa 
Catarina (-2,3%), Rio Grande do Sul (-1,7%), e Rio de Janeiro (-1,1%). 

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior (sem ajuste 

sazonal), as variações positivas foram as seguintes: Minas Gerais (9,1%), 
Santa Catarina (8,5%), Goiás (7,7%), Bahia (4,6%), Pernambuco (3,0%), 

Paraná e Ceará (ambas com 2,0%). As variações negativas foram as 
seguintes: Rio de Janeiro (-15,4%), Distrito Federal (-14,7%), Rio Grande do 
Sul (-12,1%), Espírito Santo (-9,0%) e São Paulo (-5,9%). 

 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3430&b

usca=1 
 

 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Alimentação 

Pesquisa aponta que 42% dos pedidos de comida são realizados de forma on-
line 

 
12 de Maio de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Pesquisa inédita de comportamento encomendada pela PedidosJá, junto ao 
instituto de pesquisas Ipsos, revela que 42% das solicitações de entrega de comida no 
país já são efetuadas em plataformas digitais, seja por aplicativos agregadores ou 
sites próprios dos restaurantes. Avaliado com base nos hábitos de consumo de 1.005 
pessoas residentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Brasília e Curitiba, o estudo também mostra que 57% dos entrevistados já pediram 
refeições em casa pelo menos uma vez na vida. 

Entre os consumidores de delivery, 68% deles são considerados ‘heavy users’, 
ou seja, utilizam o serviço pelo menos uma vez por mês. A capital paulista possui o 
maior percentual deste público, com 75% de participação, seguido por Belo Horizonte 
(70%), Rio de Janeiro (68%), Porto Alegre (66%), Brasília (61%) e Curitiba (60%). 
Ainda entre os clientes, 51% pedem ao menos uma entrega por semana e 21% 
informam que solicitam de duas a três vezes por semana. 

De acordo com Bruna Rebello, gerente comercial da PedidosJá no Brasil, o 
levantamento mostra que cada vez mais as pessoas preferem contar com a tecnologia 
para efetuar os pedidos no conforto de casa ou até mesmo no escritório. “Sem dúvida, 
a escolha dos usuários pelos meios digitais é reflexo da facilidade de consultar o 
cardápio e realizar a solicitação, além do fato de não precisar falar com atendentes”, 
avalia. 

O estudo encomendado pela PedidosJá informa também que as mulheres são 
as maiores responsáveis pelos pedidos de comida no país, com 53% de participação 
no total de solicitações. A ocasião em que elas mais preferem pedir – 44% – são nos 
momentos de reunião com toda a família. “Esse dado serve para desmistificar de vez o 
fato de que o delivery é utilizado em sua maioria por homens solteiros e que vivem 
sozinhos”, argumenta Rebello. 

A pesquisa também apresenta os principais motivos na tomada de decisão dos 
consumidores. Para 32% dos respondentes, a ocasião perfeita para realizar o pedido é 
quando não querem ser obrigados ou não estão dispostos a cozinhar, 11% revelaram 
que usam o serviço em encontros com amigos e, por último, 9% justificaram que 
pedem quando desejam comer algo especial e que não sabem fazer. 

Por fim, o levantamento também coletou os tipos de comida mais solicitados 
pelos brasileiros. As pizzas lideram este quesito com ampla folga (57%). Em seguida, 
aparecem massas em geral (9%), sushi (8%) e comida chinesa (5%). 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/delivery-de-comida-pesquisa-aponta-
que-42-dos-pedidos-sao-realizados-de-forma-on-line/ 

 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Bancos 

BNDES lucra R$ 373 milhões no 1º trimestre de 2017 

 
12 de Maio de 2017 

Fonte: G1 

 
Resultado é 76,6% menor que em 2016; segundo o banco, a redução nas 

provisões para perdas em investimentos proporcionou ganhos com ações, que 
cresceram 127,7%. 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
teve lucro líquido de R$ 373 milhões no 1º trimestre de 2017, uma queda de 

76,6% em relação a igual periodo do ano passado, quando o banco apurou 
lucro líquido de R$ 1,6 bilhão. 

A influência positiva foi o resultado das participações societárias, que 

passou de perda líquida de R$ 22 milhões no mesmo período de 2016 para 
ganho líquido de R$ 1,1 bilhão. Os resultados com vendas de ações da 

Petrobras e da Rumo Logística Operadora Multimodal foram responsáveis por 
95,2% do resultado com alienações de janeiro a março de 2017. 

"A recuperação do mercado acionário levou à redução nas provisões 

para perdas em investimentos (impairment) e proporcionou ganhos nas 
operações com a venda de ações, que cresceram 127,7%", diz o BNDES. 

O lucro menor ante mesmo período de 2016 é resultado de vários 
fatores, segundo o diretor de Controladoria do BNDES, Ricardo Baldin. Um 
deles é o desaquecimento da economia, aponta. “Não deu reação suficiente 

para a recuperação”. 
Outro fator, segundo Baldin, foi um efeito não recorrente no balanço do 

primeiro trimestre de 2016 de uma operação de hedge indexado ao dólar 
(proteção cambial) que gerou resultados extraordinários de R$ 844 milhões e 
que impactou o resultado em 2016. 

Houve despesa maior com provisão para risco de crédito, que passou de 
R$ 871 milhões no primeiro trimestre de 2016 para R$ 3,3 bilhões no mesmo 

trimestre de 2017. “Já chegamos bem perto do limite de provisionamento”, 
afirma. “Já está bastante confortável para o índice de inadimplência que nós 
temos”, diz Baldin. 

Patrimônio líquido 
O patrimônio líquido fechou em R$ 55,6 bilhões em março de 2017, 

praticamente sem variação em relação a dezembro. O patrimônio de referência 
(que determina a capacidade de financiamento) também ficou quase estável, 
em R$ 135,9 bilhões. 

"Apesar dessa estabilidade, a queda dos ativos ponderados por risco 
contribuiu para a elevação do índice de Basileia, de 21,7% para 22,9%, acima 

dos 10,5% exigidos pelo Banco Central", diz o banco. 
Em 2016, o banco lucrou R$ 6,4 bilhões, um acréscimo de 3,1% ante o 

ano anterior, com ajuda da diminuição no resultado negativo com participações 
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societárias. No ano passado, o prejuízo com estas participações somou R$ 
3,431 bilhões, ante resultado negativo de R$ 5,401 bilhões em 2015. 

BNDESPAR 
Braço de participações do BNDES, a BNDESPAR registrou lucro líquido 

de R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre, revertendo o prejuízo de R$ 1,8 bilhão 

registrado no mesmo trimestre de 2016, impulsionada pelo crescimento de R$ 
4,4 bilhões do resultado com participações societárias. 

 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/bndes-lucra-r-373-milhoes-no-1-
trimestre-de-2017.ghtml 

 
 

Voltar ao índice 
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5.  Serviços - Internet 

Fraudes se sofisticam e exigem mais cuidado em transações pela internet 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Golpe do e-mail falso aproveita temas do momento e loja fraudulenta tem até 

call center 
 

Os ciberataques detectados na semana passada em mais de 100 países 

mostram que nem mesmo grandes companhias estão imunes a crimes digitais. 
Para quem compra produtos ou faz transações financeiras pela internet, a 

recomendação é redobrar o cuidado, pois golpes e fraudes têm se tornado 
cada vez mais sofisticados. 

“Uma característica comum às fraudes na internet é que elas envolvem 

temas do momento”, diz Camillo Di Jorge, presidente da Eset no Brasil. No 
início do ano, a empresa de segurança com sede na Eslováquia detectou um 

vírus disseminado por e-mail sobre os saques do FGTS. A mensagem, que 
prometia informar o calendário para retirada, roubava senhas bancárias por 
meio de um programa instalado no computador de quem baixasse o arquivo 

anexado. Características do e-mail, como o domínio (o que vem depois do 
símbolo @) e a identidade visual evidenciavam o golpe. A artimanha, porém, 

poderia enganar usuários menos experientes. 
Outro tipo de golpe que tem se tornado frequente é o da loja falsa. Felipe 

Panniago, diretor de marketing do site ReclameAqui, afirma que há casos de 

golpistas que respondem reclamações de usuários, fraudam CNPJs e até 
contratam serviços de call center. “É fundamental que a vítima exponha isso de 

alguma maneira, para evitar que outros consumidores passem pela mesma 
situação”, diz.  

Para Bruno Cavalcante, a isca foi um iPhone anunciado no site Mr. por 

R$ 2 mil, valor abaixo do preço médio no mercado. O produtor de eventos 
checou os registros da empresa vendedora e entrou em contato com uma 

central de call center. Bem atendido, ele só se deu conta da fraude dias depois, 
ao solicitar o código de rastreamento do produto e não obter resposta. 
Cavalcante entrou em contato com seu banco e foi informado de que o valor 

desembolsado havia sido bloqueado – mas não obteve ressarcimento. Hoje, 
ele espera uma decisão da Justiça sobre o caso. O site está fora do ar. 

Em uma busca na internet por produtos eletrônicos, a reportagem não 
conseguiu contatar proprietários de dois sites de compras, o Super Extra Eletro 
(https://www.superextraeletro.com.br/) e a Action Prime (http://actionprime.net/).  

O primeiro declara endereço em uma sala comercial de um prédio na 
Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Em contato por telefone, a recepcionista 

informou que não havia nenhuma empresa com esse nome que tem um 
escritório no prédio. Ela relatou que várias pessoas já foram ao endereço para 
reivindicar produtos. 
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Já a Action Prime declara endereço em um galpão em Barueri, na 
Grande São Paulo. O local, porém, é a sede de uma transportadora, a Total 

Express.  
Ambos os sites, que constavam na plataforma Google Shopping, não 

foram mais encontrados após o contato da reportagem com o Google, que 

afirmou revisar constantemente as ofertas, tanto de forma automática quanto 
manual. 

Leonardo Moura, do Silveiro Advogados, diz que, detectado o golpe, é 
necessário fazer um boletim de ocorrência. Quanto a ações na Justiça, o 
entendimento é de que o cliente deve ser amparado, porém cabe a ele ficar 

atento: “É cada vez mais comum ver decisões que cobram do consumidor um 
nível mínimo de atenção e zelo em transações eletrônicas”. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,fraudes-se-sofisticam-e-
exigem-mais-cuidado-em-transacoes-pela-internet,70001781580 

 
Voltar ao índice 
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6.  Serviços – Mobilidade Urbana 

Depois do Uber, aplicativos apostam em carona compartilhada no Brasil 

 
14 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Até pouco tempo atrás, quando as pessoas iam para o trabalho, era 

preciso escolher entre ônibus, metrô, carro particular ou táxi como meio de 
transporte. 

Depois, chegaram os aplicativos de carona paga, como o Uber. Nos 

próximos meses, os brasileiros devem ter acesso a mais uma alternativa: os 
aplicativos de carona compartilhada. 

Eles querem promover encontros entre motoristas e pedestres que vão 
para um mesmo lugar, para que eles possam "rachar" os gastos com o 
transporte. 

Ao contrário do Uber, do Cabify e do 99POP, os aplicativos de carona 
compartilhada não querem atrair motoristas em busca de lucro. Nessa 

modalidade, o motorista usa o aplicativo para traçar sua rota para o trabalho. 
Em seguida, um algoritmo identifica potenciais passageiros que vão para 

o mesmo lugar. 

Se houver combinação, a carona é efetivada e o aplicativo calcula o 
preço da viagem, baseado em gastos com combustível e manutenção, além de 

uma fatia que fica com o serviço. 
"A carona colaborativa, ao contrário do Uber, é um complemento ao 

transporte urbano", explica o professor de administração da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), Durval dos Santos. "Nesse tipo de transporte, 
não existe profissionalização. 

É carona para ajudar." Duas grandes empresas estão de olho em 
intermediar as caronas compartilhadas em grandes cidades, como São Paulo. 

Ambos com origem em Israel e muito populares no País, o aplicativo de 

navegação em mapas Waze - de propriedade do Google - e o serviço de rotas 
de transporte público Moovit vão lançar seus serviços no País até o final de 

2017. 
Eles não são os únicos de olho nesse mercado. A principal empresa do 

segmento no País é a francesa BlaBlaCar, que foca em caronas entre cidades. 

Há um ano e meio no Brasil, ela já intermediou mais de 1 milhão de 
caronas. Há também a brasileira Bynd, que combina caronas entre pessoas 

que trabalham na mesma empresa. Ela tem 20 mil usuários de grandes 
empresas, como Mercado Livre e Avon. 

Apostas. O Moovit, que indica rotas de transporte público e tem mais de 

60 milhões de usuários no mundo, confirmou ao Estado os testes do Moovit 
Carpool em julho do ano passado. 

Depois de fazer testes em Roma, na Itália, a empresa confirma que vai 
lançar a plataforma em São Paulo ainda este ano. 

"A plataforma vai conectar pessoas que querem uma carona com 

motoristas que passam perto do destino final", explica o diretor-geral do Moovit 
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para o Brasil, Pedro Palhares. Segundo ele, o objetivo não é substituir ônibus 
ou metrô. "Você pode pegar uma carona até uma estação mais perto do 

trabalho", diz. Para o serviço funcionar, o Moovit vai liberar uma versão do app 
para motoristas. 

O Waze Carpool vai funcionar da mesma forma - a diferença é que o 

serviço agora terá um app para passageiros. A empresa afirma que São Paulo 
será a primeira cidade brasileira a receber o serviço neste ano. 

Desafios. Apesar do ânimo das empresas, vários desafios ainda 
precisam ser superados para a carona compartilhada emplacar no País. Apesar 
de o brasileiro já ter o costume de combinar caronas de maneira informal (ler 

mais abaixo), há quem resista em compartilhar o carro. "O mais difícil é 
convencer a pessoa a dar a primeira carona", explica o presidente executivo da 

Bynd, Gustavo Gracitelli. 
Além disso, é preciso ter um grande número de motoristas percorrendo a 

cidade. Caso contrário, o passageiro corre o risco de ficar na mão. A BlaBlaCar, 

por exemplo, tem 25 mil rotas cadastradas no Brasil. Parece muito, mas não é. 
"A França, que tem o tamanho da Bahia, já tem 100 mil rotas traçadas", conta o 

diretor-geral da BlaBlaCar para o Brasil, Ricardo Leite. 
Não é fácil ter sucesso nesse mercado. O serviço brasileiro Tripda que o 

diga. Criado em 2014, ele chegou a 13 países e recebeu US$ 11 milhões. Mas 

demorou a crescer em usuários. 
Os investidores não quiseram esperar e a empresa encerrou as 

atividades em 2016. 
"Precisávamos de mais tempo", explica o ex-diretor-geral do Tripda e 

atual diretor do Cabify para o Brasil, Daniel Bedoya. 

"É um modelo que está amadurecendo muito no País e só precisa ter 
fôlego para crescer com naturalidade." 

Potencial 
1 milhão é o número de caronas já intermediadas pelo BlaBlaCar, 

plataforma de caronas colaborativas entre cidades  

2 milhões é o número de pessoas em grupos de carona no Facebook, 
usados para conectar passageiros e motoristas  

3 milhões é o número de usuários do aplicativo de mapas Waze só na 
cidade de São Paulo; recurso de carona chega até o fim do ano 
 

http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38193336 
 

 
Voltar ao índice 
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7.  Serviços – Transporte Aéreo 

Aeroportos recebem avaliação recorde de passageiros 

 
12 de Maio de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 

 
Curitiba ficou em primeiro lugar, Cuiabá foi o terminal que mais melhorou no 

último ano e Viracopos conquistou a maior nota já conferida pelos passageiros 
 

O índice de satisfação geral dos passageiros com os principais 

aeroportos do país bateu o recorde no primeiro trimestre de 2017. A nota, de 
4,34, na Pesquisa Permanente de Satisfação dos Passageiros, do Ministério 

dos Transportes, Portos e Aviação Civil, foi a maior da série histórica do 
levantamento iniciado em 2013. No primeiro trimestre deste ano, 13,8 mil 
passageiros foram ouvidos nos 15 aeroportos que movimentam 80% das 

pessoas que viajam de avião no país. 
A pesquisa revela um setor em alta: dos 15 terminais avaliados, 14 

tiveram nota acima de 4, a média estipulada pela Conaero (Comissão Nacional 
de Autoridades Aeroportuárias), numa escala que vai de um a cinco. Além 
disso, 91% dos passageiros entrevistados fizeram avaliações positivas sobre 

os aeroportos brasileiros: 47% os consideram bons e 44% muito bons. 
Com nota 4,73, o aeroporto de Curitiba (PR) foi o que tirou a maior 

média trimestral, consolidando sua liderança como o melhor do país. Já o 
aeroporto de Cuiabá (MT) foi o que teve a maior evolução da satisfação geral. 
O desempenho foi de 23% em comparação com o primeiro trimestre de 2016. 

Na avaliação mensal da pesquisa, Viracopos, de Campinas (SP), bateu a meta 
com a maior nota da história: 4,96 no mês de março. 

De modo geral, os passageiros estão satisfeitos com os serviços 
oferecidos. Segundo a pesquisa, 76% dos 38 itens avaliados ficaram acima da 
média. Destacam-se o tempo de fila no raio X (4,5), a cordialidade dos 

funcionários da inspeção (4,48) e a disponibilidade de assentos na sala de 
embarque (4,46). Os órgãos públicos e as companhias aéreas também 

agradam. Nota 4,61 para o tempo de fila da aduana, 4,26 para a integridade da 
bagagem e 4,16 para a velocidade da restituição de bagagem (4,16). 
 

http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/aeroportos-recebem-avaliacao-recorde-
passageiros 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/aeroportos-recebem-avaliacao-recorde-passageiros
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/aeroportos-recebem-avaliacao-recorde-passageiros
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Veja como será e quando vai começar a cobrança das bagagens nos 
aeroportos 

 
13 de Maio de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 

 
Cada companhia aérea irá adotar preços e datas diferentes para a cobrança de 

bagagens despachadas 
 

Os brasileiros devem ficar atentos na hora de voar nos próximos meses. 

Conforme as regras da Anac, agora as companhias aéreas podem determinar 
se haverá ou não cobrança para despachar bagagens e os valores cobrados 

pelo serviço. Por enquanto, nenhuma companhia brasileira começou a cobrar, 
mas já estabeleceram datas para as mudanças. 

 Ontem, a Latam Airlines divulgou que a empresa iniciará a venda de 

bilhetes com novos perfis de tarifas e a cobrança da primeira bagagem em 
voos domésticos nos próximos 50 dias. Apesar de não ter uma data definida, 

será cobrado R$ 30 pelo despacho do primeiro volume em voos domésticos. A 
partir de 18 de maio, começam a valer as novas regras para excesso de 
bagagem e franquia em voos internacionais. Os passageiros poderão embarcar 

com dois volumes de 23kg sem pagar, atualmente, são dois de 32kg. 
A Azul Linhas Aéreas e a Gol anunciaram tarifas novas  para atender a 

quem não precisa ou prefere não despachar bagagens. Chamada de Azul, a 
nova tarifa da empresa começará a ser oferecida a partir de 1º de junho para 
voos que partem de Viracopos, São Paulo, para 14 destinos pelo país. 

De acordo com a empresa, as novas tarifas serão inseridas 
gradativamente para toda malha de voos. A expectativa é que os descontos ao 

consumidor cheguem até 30% do valor da passagem. Se o cliente quiser 
contratar o serviço de bagagem despachada posteriormente, será possível 
incluir os 23kg de bagagem, a qualquer momento, por R$ 30. 

Já na Gol, a nova categoria, chamada Light, estará disponível para 
bilhetes emitidos a partir de 20 de junho. Caso o cliente decida incluir o serviço 

após a compra do bilhete, pagará R$ 30, por um volume de até 23kg, caso a 
aquisição seja feita pelos canais de autoatendimento, como site, aplicativo ou 
totem ou R$ 60 se feita no balcão de check-in. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/05/13/internas

_economia,594751/veja-como-sera-e-quando-vai-comecar-a-cobranca-das-
bagagens.shtml 
 

 
Voltar ao índice  
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8.  Bem-Estar do Consumidor 

Inflação e juros básicos devem continuar em queda, diz presidente do BC 

 
12 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
A inflação deve fechar o ano em cerca de 4%, segundo o presidente do 

Banco Central, Ilan Goldfajn. A queda do índice deve ser acompanhada do 
declínio continuado da taxa básica de juros da economia, a Selic. 

Goldfajn disse apostar na aprovação das reformas propostas pelo 

governo como fator de indução da recuperação econômica. O presidente do 
BC participou hoje (12) do 19º Seminário de Metas para a Inflação, na sede 

regional do banco no Rio de Janeiro. 
“A reconquista do controle das expectativas de inflação se tornou 

prioridade, particularmente após anos de inflação alta. A ancoragem das 

expectativas é pré-condição para alcançarmos uma inflação baixa e estável. 
Ela precede qualquer processo de estabilização monetária”, disse Goldfajn. 

Para o presidente do BC, o ajuste econômico feito pelo governo e as 
reformas propostas, como a da Previdência e a trabalhista, já se refletem na 
melhora da percepção do país pelos agentes econômicos e investidores. 

“Todo o esforço de política econômica deste governo, que implementou 
várias reformas neste curto espaço de tempo, já mostram resultados positivos. 

Diversas reformas e ajustes na economia brasileira aumentaram a confiança e 
reduziram a percepção de risco. Isso evidencia maior confiança dos 
investidores na capacidade e solvência do país, fruto das reformas e do foco no 

combate à inflação”, analisou. 
Goldfajn também destacou que a melhora na economia permite a 

redução da taxa básica de juros, o que, segundo ele, leva à expansão do 
crédito e ao consequente aquecimento das vendas e da produção, com reflexo 
no nível de emprego. 

“A taxa básica de juros, a Selic, está em um processo de queda. Na 
última reunião do Copom [Comitê de Política Monetária], foi reduzida a 11,25% 

ao ano, queda de um ponto percentual. As taxas de juros reais também estão 
declinando no Brasil. Após atingir o auge, em setembro de 2015, com 9%, 
declinou para 4,5% nos últimos dias”, comparou. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/inflacao-e-juros-

basicos-devem-continuar-em-queda-diz-presidente-do-bc 
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9. Emprego 

Ministro do Trabalho prevê saldo positivo de empregos formais em maio 

 
12 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Ronaldo Nogueira não soube informar, porém, se haverá criação de empregos 
com carteira assinada em abril deste ano. 
 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou nesta sexta-feira 
(12), após cerimônia que marcou um ano de governo do presidente Michel 

Temer, que o saldo de empregos formais deverá ser positivo em maio deste 
ano. 

Ele não soube, porém, informar se haverá criação de empregos formais 

também em abril, cujos números ainda não foram divulgados. Em fevereiro 
deste ano, após 22 meses com mais demissões do que contratações com 

carteira assinada, o Brasil voltou a gerar empregos. Porém, em março o 
resultado voltou para o vermelho. 

"Não tenho ainda os dados de abril. A economia é um conjunto. Espero 

que em abril possamos comemorar números positivos. Espero saldo positivo 
em maio", declarou o ministro do Trabalho. 

Pressionado por jornalistas, ele não assegurou, entretanto, que o 
emprego formal continuará no azul nos meses subsequentes, depois de maio. 

"O resultado de todo esse movimento, principalmente que os 

trabalhadores farão na utilização dos recursos do FGTS [das contas inativas], 
vai trazer um aquecimento no comércio, com efeitos potivos em toda cadeia", 

declarou Ronaldo Nogueira. 
Segundo ele, o aumento da "segurança" do trabalhador e o "humor 

manifesto sinalizado pelo mercado", "tendo em vista que os números do 

desemprego vem caindo sistematicamente, é natural que você chegue no 
fundo e retome novamente a empregabilidade". 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/ministro-do-trabalho-preve-saldo-positivo-
de-empregos-formais-em-maio.ghtml 
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10. Franquias 

Franchising registra crescimento de 9,4 % no 1T17 

11 de Maio de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 

Embora ainda sinta os efeitos do cenário macroeconômico, o mercado 
de franchising brasileiro começa a apresentar os primeiros sinais de 

recuperação. No primeiro trimestre deste ano, a receita do setor cresceu 9,4% 
nominalmente em relação ao mesmo período de 2016. O faturamento passou 
de R$ 33,710 bilhões para R$ 36,890 bilhões. É o que revela a Pesquisa 

Trimestral de Desempenho do setor realizada pela ABF – Associação Brasileira 
de Franchising. 

“Trata-se de um desempenho bastante significativo ao observamos todo 
o contexto da economia brasileira e também em comparação aos resultados 
registrados no primeiro trimestre de 2016, quando a inflação medida pelo IBGE 

foi de 2,62%, um índice elevado para o período. Porém, o dado revela que a 
recuperação do ritmo de crescimento do franchising é gradativa, ainda abaixo 

de dois dígitos”, afirma Altino Cristofoletti Junior, presidente da ABF. Já no 
acumulado de 12 meses, o faturamento teve uma alta de 8,8%. 

Quanto ao movimento de abertura e fechamento de lojas no 1º trimestre 

de 2017, o estudo apontou uma variação positiva de 1,3% em relação ao 
mesmo período anterior, já que foram abertas 2,3% dessas unidades e houve o 

fechamento de 1,0% delas. São registradas atualmente 142.673 unidades de 
franquias no País. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

desemprego no País subiu para 13,7% entre janeiro e março deste ano, 
atingindo 14,2 milhões de pessoas. Impactada pelo quadro de retração do 

mercado de trabalho brasileiro, a pesquisa indicou uma queda de 0,22% no 
número de empregos diretos do setor no trimestre, que totalizou 1.188.979 de 
trabalhadores. Para o presidente da ABF, “o setor promoveu ajustes em suas 

operações a fim de aprimorar sua eficiência, garantir sua sustentabilidade e 
estar em sintonia com o momento econômico. Como a crise já se estende há 

mais de dois anos, houve o impacto maior nos empregos gerados, mas 
esperamos recuperar estes postos ao longo do ano”, pondera. 

Entre os segmentos que apresentaram maior variação de crescimento 

nos meses de janeiro a março deste ano, Hotelaria e Turismo teve um 
faturamento maior em 31% na comparação com o mesmo trimestre de 2016. O 

resultado expressivo demonstra a recuperação do segmento que nos primeiros 
três meses do ano passado havia registrado 15% de queda da receita. A maior 
estabilidade do dólar, a redução do endividamento das famílias também 

explicam a significativa expansão. 
O segundo melhor desempenho ficou com o segmento de Saúde, 

Beleza e Bem-Estar, que cresceu 17% no mesmo período. A procura por 
produtos e serviços da área, o crescimento de franquias de clínicas populares e 
a diversificação de canais de venda das redes de cosméticos são fatores que 

contribuíram para esse crescimento. 
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Limpeza e Conservação registrou o terceiro melhor desempenho, com 
variação positiva de 16% no período pesquisado. O segmento mostrou ganhos 

de eficiência ao reduzir o número de unidades e aumentar o faturamento. 
“São dados que indicam o aumento da eficiência do setor como um todo, 

que está mais produtivo e fez a ‘lição de casa’ para enfrentar da melhor 

maneira possível os desafios impostos pela retração da economia brasileira”, 
declara Altino Cristofoletti Junior. 

Em termos de localização das unidades, modalidade de operação e 
canal de venda, a pesquisa trimestral registrou uma tendência à estabilidade. 
Predominam unidades de Rua (65,9%) e em Shoppings (23%), seguidas do 

Home Office (5,3%) e em Supermercados (3,6%). Já em Modalidade de 
Operação, predominam Lojas (90%), precedidas de Quiosques (7%). As Lojas 

(próprias e franqueadas) também prevalecem enquanto Canal de Vendas 
(75,1%), seguidas do E-commerce (1,7%).  

“Nos últimos dois anos, temos visto um maior interesse por parte das 

redes tanto no desenvolvimento de novos formatos como na diversificação de 
canais de venda. Frente à grande base instalada de lojas, esse movimento 

ainda não foi suficiente para impactar mais pesadamente o perfil do setor, mas 
acreditamos que isso tenda a acontecer nos próximos anos. A ABF, inclusive, 
pretende estudar mais de perto esse movimento tão importante para o futuro 

do franchising”, afirma o presidente da ABF. 
A pesquisa trimestral apontou ainda o fortalecimento da tendência de 

redes com multifranqueados e franqueados multimarca. Em 2017, 74,5% das 
redes alegaram ter multifranqueados em suas operações, ante um índice de 
68,5% em 2016. Por outro lado, caiu o número de redes que proíbem esta 

prática, que passou de 1,4% para 0,3%. Considerando-se as redes que 
possuem multifranqueados, 23% de seus franqueados têm mais de uma 

unidade. Quando olhamos de forma invertida, ou seja, para as unidades, 37% 
delas são administradas por multifranqueados. 

Expansão semelhante se registra entre os franqueados multimarca 

(empreendedores que administram unidades de mais de uma marca de 
franquia). Em 2017, 43% das redes afirmaram possuir franqueados multimarca, 

uma expansão de cinco pontos percentuais em relação a 2016. A penetração, 
porém, ainda é baixa: das redes que permitem esta prática, apenas 6% dos 
franqueados são franqueados multimarca. Administrar unidades de 2 a 4 

marcas é prática predominante.  
“Esta é uma tendência que avança no Brasil, tanto devido às vantagens 

operacionais, quanto ao amadurecimento dos empreendedores e às 
oportunidades geradas pela retração econômica. Porém, temos ainda muito 
espaço, visto que, em mercados mais maduros como o norte-americano, o 

percentual de franqueados que administra mais de uma unidade supera os 
50%”, avalia o presidente da ABF. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-
pessoais/franquias/franchising-registra-crescimento-de-9-4-no-1t17 
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11.  Mercado Imobiliário 

Distrato de imóvel persiste e vira pesadelo para consumidor 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Rescisão de contrato não garante devolução de todo o dinheiro; construtoras 

pleiteiam mudança nas regras 
 

Em 2012, quando o microempresário Claudenir de Melo comprou um 

apartamento na planta, a economia era diferente. Os juros menores permitiam 
parcelas que cabiam no bolso e o consumo estava mais aquecido, o que 

beneficiava sua atuação no setor de serviços. Três anos depois, já tendo pago 
as parcelas de entrada do imóvel, ele teve um financiamento de R$ 360 mil 
recusado por seu banco, sinal de que as condições já não eram mais tão 

favoráveis. 
Os primeiros balanços de construtoras referentes ao período de janeiro a 

março deste ano mostram que os distratos de imóveis na planta (os 
cancelamentos dos contratos de compra) ainda não deram trégua, 
principalmente no segmento de médio e alto padrão. Na incorporadora Cyrela, 

por exemplo, os distratos geraram impacto de R$ 500 milhões no caixa no 
período. Já para a Tecnisa, essa prática representa R$ 2,4 bilhões desde 2013.  

Atualmente, o consumidor que pede o distrato pode obter de volta até 
90% do valor que pagou. No entanto, há processos que se arrastam por anos, 
tal como o caso de Melo, até hoje sem uma decisão final. “A construtora 

ofereceu apenas 60% do valor que foi pago”, diz. 
Para tentar minimizar o prejuízo, construtoras pleiteiam junto ao governo 

uma nova regulamentação para os distratos. Uma proposta que está sendo 
discutida no Congresso é que as empresas retenham o sinal pago mais 20% 
das parcelas já desembolsadas, desde que o montante não supere 10% do 

valor do imóvel. 
“Na fase de obras, o consumidor paga cerca de 20% do valor do imóvel 

para a construtora antes de buscar um financiamento pelo banco. Caso 
ficassem retidos esses 10% sobre o preço do imóvel, o prejuízo para ele seria 
de metade do valor desembolsado”, explica o advogado Marcelo Tapai.  

Especialista em direito imobiliário, ele destaca que a falta de uma cultura 
de poupança por parte do consumidor facilitou o avanço dos distratos, uma vez 

que o desemprego e o crédito escasso pegaram muitos trabalhadores de 
surpresa. Tapai defende, porém, que as construtoras também arquem com o 
ônus. Segundo ele, houve grande apelo à compra de imóveis no passado sem 

que os riscos do negócio ficassem totalmente claros para o comprador. 
Falhas de gestão. Sócio do escritório Souza, Cescon, Barrieu & Flesch 

Advogados, Marcos Prado afirma que, na visão de algumas empresas, há 
quem tenha comprado um imóvel para investimento e, ao não ver a valorização 
esperada, desistiu do negócio. “Outro pleito é a diferenciação nas regras para 

imóveis residenciais e comerciais”. 
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residente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), Luiz Antonio França defende tratamento igual para todos os casos e 

afirma que uma nova regulamentação vai proteger empresas menores. “Muitas 
acabaram ferindo contratos com bancos e com os próprios compradores, pois 
não tinham dinheiro nem para terminar as obras, nem para pagar quem 

distratou”, diz. 
Marcelo Tapai rebate e diz que há também falhas de gestão. Ele cita o 

caso da PDG, que já foi a maior incorporadora do País e pediu recuperação 
judicial em fevereiro. 

Pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 

Eduardo Zylberstajn afirma que a melhora para o setor deve vir apenas em 
2018, com a recuperação da economia e a retomada da confiança. Ele não se 

posiciona sobre a mudança nas regras para distratos, mas diz que o mercado 
imobiliário está aprendendo com a crise. “Apesar disso, os preços caíram 
relativamente pouco”. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,distrato-de-imovel-

persiste-e-vira-pesadelo-para-consumidor,70001781608 
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12.  Curtas 

Atividade econômica do Brasil sobe 1,12% no 1º tri, aponta BC 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Em março, o índice caiu 0,44% ante fevereiro, sempre em números dessazonalizados 

 
A economia brasileira voltou ao azul no primeiro trimestre após um longo 

período recessivo, conforme dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira, 
que entretanto ainda não apontam uma retomada linear ou forte. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto 
(PIB), teve um crescimento de 1,12 por cento de janeiro a março sobre os três últimos 
meses de 2016, em dado dessazonalizado. Em março, contudo, o índice caiu 0,44 por 
cento ante fevereiro, embora tenha vindo melhor que recuo de 0,95 por cento 
projetado em pesquisa Reuters. 
 

Projeção para inflação em 2017 vai abaixo de 4% 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: R7 
 
Analistas ainda estimam que taxa básica de juros terminará o ano em 8,5% 
 

Economistas de instituições financeiras passaram a ver a inflação de 2017 
abaixo de 4% pela primeira vez e o grupo que mais acerta as previsões cortou a 
projeção para a taxa de juros, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta 
segunda-feira pelo Banco Central. 

A perspectiva para a inflação este ano caiu pela 10ª semana seguida e agora a 
estimativa para a alta do IPCA em 2017 é de 3,93%, contra 4,01% antes. Para 2018 
também houve redução, de 0,03 ponto percentual, chegando a 4,36%. 

Em abril, o IPCA desacelerou a alta a 0,14% sobre março e acumulou em 12 
meses avanço de 4,08%, nível mais baixo nessa base de comparação desde julho de 
2007 e abaixo do centro da meta pela primeira vez desde agosto de 2010. 

Esse resultado abre caminho para o Banco Central ser mais agressivo ao 
reduzir os juros. Porém os especialistas consultados no Focus continuam vendo novo 
corte de 1 ponto percentual na Selic, atualmente em 11,25%, ao final deste mês. Para 
o fim deste ano e do próximo, ficou inalterada a projeção de que a Selic encerrará a 
8,5%. 

Entretanto, o Top-5, grupo que reúne os que mais acertam as previsões, 
passou a ver a Selic em 2017 a 8,25%, contra 8,50% antes, e em 2018 a 8,13% na 
mediana das projeções, sobre 8,50%. 

Em relação à expansão do PIB (Produto Interno Bruto), o levantamento 
mostrou melhora pela quarta semana seguida na projeção de expansão deste ano, 
chegando a 0,50%, sobre 0,47% antes. Para 2018 a expectativa de crescimento do 
PIB permaneceu em 2,5%. 
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13. Feiras 

 
12/05/2017 até 21/05/2017 – EXPOAGRO 
Setor: Agronegócio 

Local: Parque de Exposições joão Humberto de Andrade Carvalho 
Cidade: DOURADOS - MS 

 
15/05/2017 até 19/05/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 

Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 

 
15/05/2017 até 19/05/2017 – AGROBALSAS 2017 
Setor: Agronegócio 

Local: Fazenda Sol Nascente 
Cidade: Balsas - MA 

 
15/05/2017 até 21/05/2017 – EXPO CURVELO 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 

Local: Agronegócio 
Cidade: Curvelo - MG 

 
16/05/2017 até 20/05/2017 – AGROBRASÍLIA 2017 
Setor: Agronegócio 

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci 
Cidade: Brasília - DF 

 
16/05/2017 até 19/05/2017 – HOSPITALAR 
Setor: Multisetores 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
16/05/2017 até 19/05/2017 – MÓVEL BRASIL 2017 
Setor: Madeira e Móveis 

Local: Fundação Promotora de Eventos - Promosul / São Bento do Sul 
Cidade: São Bento do Sul - SC 

 
16/05/2017 até 19/05/2017 – CEMAT SOUTH AMERICA 2017 
Setor: Multisetores 

Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 

 
17/05/2017 até 17/05/2017 – BRAZIL PROMOTION DAY RJ 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 

Local: Sheraton Barra Rio de Janeiro Hotel 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
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19/05/2017 até 28/05/2017 – SGPA 
Setor: Agronegócio 

Local: Parque Agropecuário Dr. pedro Ludovico Teixeira 
Cidade: Goiânia – GO 

 
19/05/2017 até 21/05/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador - BA 

 
20/05/2017 até 22/05/2017 – ESTÉTICA IN RIO 
Setor: Beleza e Estética 

Local: Centro de Convenções SulAmerica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 

 
20/05/2017 até 22/05/2017 – FEIPET 
Setor: Animais Domésticos 

Local: Fenac 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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