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1. Serviços - Alimentação 

Queda em Alimentação em maio surpreende e é grande responsável por 
IPC de -0,05% 

 
02 de Junho de 2017 

Fonte: R7 
 
Queda em Alimentação em maio surpreende e é grande responsável por IPC 
de -0,05% 
 

A queda de 0,21% em Alimentação em maio surpreendeu André Chagas, 
coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe), que previa alta de 0,05% para o grupo. 
Segundo ele, o recuo foi o principal responsável pela deflação de 0,05% no IPC 
do quinto mês do ano, que foi a primeira queda para maio desde 2006 (-
0,22%). "Não esperávamos uma deflação dessa magnitude em Alimentação. 
Por isso, tampouco esperava queda para o IPC. As condições climáticas 
favoráveis e a safra recorde de grãos estão permitindo preços mais baixos para 
alimentos", afirma. Para o IPC, Chagas estimativa alta de 0,04%. 

O efeito do clima e da colheita não foi o único a permitir declínio no IPC 
de maio. O economista reafirmou que a recessão segue limitando o poder de 
compra dos consumidores. "Esse desempenho não reflete somente esses 
impactos nem só dos efeitos da queda de juros, mas a falta de demanda. Neste 
momento, a deflação não é uma boa noticia, pois grande parte reflete a 
recessão", avalia. 

A expectativa é que o IPC continue baixo em junho, mas não a ponto de 
ter nova deflação. A previsão de Chagas é de alta de 0,27% para o dado 
fechado no sexto mês do ano, com o acumulado em 12 meses indo a 2,70%. 
Para o fim do ano, o coordenador revisou a projeção para o IPC de 4,26% para 
3,77%. 

Ao contrário dos demais IPCs, na Fipe a devolução altista dos descontos 
concedidos em abril devido à cobrança indevida relacionadas à usina de Angra 
3 será sentida em junho, de forma a elevar o IPC. Além disso, também em 
razão de diferença metodológica, o impacto da mudança de bandeira vermelha 
patamar 1 (com custo elevado) para a cor verde (sem custo) nas contas de luz 
só será sentido em julho, com alívio estimado de 0,12 ponto porcentual no IPC. 

"O fim desse desconto de Angra 3 vai significar uma alta de 1,01% no 
grupo Habitação, por causa de energia elétrica. Essa previsão, por sua vez, 
terá impacto de 0,31 ponto porcentual no IPC. O índice até poderia cair, não 
fosse energia elétrica", admite. Se a alta para o grupo Habitação for 
confirmada, inverterá a queda de 0,36% registrada em maio. 

Alimentos 
Ao contrário de Habitação, a Fipe estima novo declínio, de 0,19%, para o 

grupo Alimentação no fim do mês, depois da retração de 0,21% em maio. 
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Chagas diz que muitos itens alimentícios que cederam no quinto mês deste 
ano devem continuar trazendo alívio ao IPC. 

Com exceção de industrializados, cuja taxa passou de 0,33% para 
0,26% no fim de maio, os demais segmentos ajudaram a abrandar o grupo 
Alimentação com mais força. Os semielaborados tiveram alta de 0,09%, na 
comparação com 0,75% na terceira quadrissemana de maio, enquanto os in 
natura atingiram recuo de 2,14% em relação à baixa de 0,87% na terceira 
leitura. "Excluindo tubérculos, que subiram 8,02% mas já diminuíram a alta ante 
15,06%, todos os alimentos in natura tiveram queda de preços", afirma. 

De acordo com a Fipe, as verduras ficaram 3,96% mais baratas na 
quarta leitura de maio em relação à terceira (de -3,08%); as frutas tiveram 
variação negativa de 3,75% (de -3,46%); legumes apresentaram declínio de 
4,96% (de -5,17%); e ovos registraram recuo de 1,71% (de -0,64%). Já 
Alimentação fora do domicílio desacelerou o ritmo de alta para 0,28% no fim de 
maio, depois de 0,46% na terceira quadrissemana. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/queda-em-alimentacao-em-
maio-surpreende-e-e-grande-responsavel-por-ipc-de-005-02062017 

 

 
 

Voltar ao índice 
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2.  Serviços - Bancos 

Precisamos combinar com o sistema bancário de avançar no crédito, diz 
Rabello 

 

05 de Junho de 2017 
Fonte: ISTOÉ 

 
O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, disse nesta segunda-

feira que vai se encontrar na próxima semana com o presidente do Banco do 
Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, para estabelecer uma “coordenação creditícia”. 
Segundo Rabello, a ideia é aproveitar o momento de queda da inflação e dos 
juros para combinar com o sistema bancário uma maneira de avançar no 
crédito. 

“O BNDES não tem capilaridade para fazer a distribuição (de crédito). 
Nós precisamos conversar com os distribuidores para nos ajudar a fazer esse 
diálogo com o dono da padaria, com o dono da loja de móveis…”, afirmou. De 
acordo com Rabello, “na hora que você começa a dar crédito, se Deus quiser, o 
emprego começa a retomar. Com o retorno do emprego, o mercado de trabalho 
deixa de piorar e o rendimento médio começa a surgir”. 

Rabello também exaltou o esforço do governo em mostrar que a equipe 
econômica está com discurso alinhado para fazer uma revolução micro e 
macroeconômica para ressuscitar o crédito. Ele reforçou que a aprovação das 
reformas estimularia o investimento do exterior no País, uma vez que os ativos 
brasileiros estão “baratos”. “O BNDES entra nessa briga pra poder atuar. A 
infraestrutura está pra ser feita. O BNDES está com alguns instrumentos 
preparados para entrar na área de saneamento, na área de portos, de 
aeroportos, na área de energia…”. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com) 
 
 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/precisamos-combinar-com-o-sistema-bancario-
de-avancar-no-credito-diz-rabello/ 
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3. Serviços – Cartão de Crédito 

Mesmo sem rotativo, juro de cartão ainda deve ser evitado 

 
05 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Apesar de novas regras, é melhor recorrer ao empréstimo de banco ou fintech 
do que dever para o cartão de crédito 
 

Com as novas regras que proibiram o uso do rotativo do cartão de 
crédito por mais de 30 dias, bancos passaram a ter de oferecer alternativas 
mais baratas para o consumidor refinanciar sua dívida. Porém, como cada 
instituição estabeleceu os próprios procedimentos, quem fizer o pagamento 
mínimo da fatura deve redobrar a atenção com as taxas de juros. Segundo o 
Banco Central, os encargos tendem a subir na categoria parcelada do cartão à 
medida que mais pessoas migrem para ela. 

Os juros do rotativo registraram queda em abril e ficaram em 296,1% ao 
ano, ante os 431,1% praticados no mês anterior, segundo o BC. Porém, no 
parcelado do cartão (quando o cliente decide refinanciar o total de sua dívida), 
as taxas subiram de 158,5% para 161,6% ao ano no mesmo período. No 
parcelado migrado, uma nova categoria criada com as novas regras, os juros 
ficaram em 151,2% ao ano em abril. Ela é acionada automaticamente quando o 
consumidor ultrapassa 30 dias no rotativo. 

Alguns consumidores foram pegos de surpresa com as mudanças. O 
radialista Victor Albuquerque pagava o valor mínimo de sua fatura há alguns 
meses e acreditava que conseguiria quitar a dívida de R$ 1 mil em junho. O 
débito, porém, se transformou em R$ 2,9 mil, que foram parcelados em 12 
meses. “O banco avisou na fatura anterior, mas sem nenhum destaque. Não 
tive escolha”, diz o jovem, que tenta a renegociação. 

Diante das taxas de juros ainda altas, o professor de finanças da Fecap, 
Joelson Sampaio, recomenda que o consumidor endividado estude as opções 
oferecidas pelas instituições. “Se a pessoa conta com um consignado 
(empréstimo com desconto em folha), pode valer muito mais a pena tomar um 
empréstimo e pagar o que deve”, diz. A média dos juros cobrados por bancos 
nessa modalidade era de 28,2% ao ano em abril, segundo o BC. Para o 
trabalhador do setor privado, o patamar era de 43,2% ao ano. 

Porém, antes de tomar crédito para pagar a dívida do cartão, é preciso 
planejamento, alerta a professora de finanças do Insper Juliana Inhazs. “Se a 
pessoa se compromete a pagar e não consegue, pode se complicar ainda 
mais”, explica. Vale lembrar que, uma vez endividado no cartão de crédito, o 
consumidor pode não ter acesso a taxas de juros tão baixas. Por isso, 
comparar é fundamental.  

“O conselho é que o consumidor tente não recorrer ao rotativo ou 
parcelamento, pois são as modalidades mais caras”, diz a advogada Sônia 
Amaro, da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste).   



 

Informativo SCS  

 

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

  8 

“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.” 

 

Alternativas. Startups especializadas em empréstimos – as chamadas 
fintechs de crédito – e cooperativas geralmente oferecem taxas de juros abaixo 
da média do mercado. No caso da Just, a cobrança varia entre 39,3% e 
130,3% ao ano. O prazo de pagamento vai de seis meses a dois anos.  

Na concorrente Geru, as taxas variam de 30,8% a 108,4% ao ano. O 
prazo de pagamento vai de um a três anos.  

Para quem possui um imóvel quitado para oferecer como garantia, a 
fintech Creditas tem taxas entre 16,08% e 29,98% ao ano. O empréstimo deve 
ser de pelo menos R$ 30 mil até o equivalente à metade do valor do imóvel. O 
prazo para o pagamento é de até 15 anos.  

Também é possível dar um veículo como garantia na Creditas. Nesse 
caso, as taxas vão de 32,3% a 94,49% ao ano e o prazo para pagar é de até 
cinco anos. O total emprestado tem o piso estabelecido em R$ 2 mil até o 
equivalente a 80% do valor do automóvel.  

O Sicredi, uma cooperativa de crédito que está presente em 20 cidades 
brasileiras, oferece para os seus cooperados uma taxa que gira na média de 
213% ao ano. 

Cada empresa faz sua própria análise da situação financeira do 
consumidor e decide conceder ou não o empréstimo. Os fatores mais levados 
em conta são a renda a o histórico da vida financeira junto a birôs de crédito, 
como Boa Vista SCPC e Serasa. 

NOVAS REGRAS ESTÃO EM VIGOR 
O que mudou no rotativo do cartão de crédito? 
O consumidor que pagar o mínimo da fatura (15% do total) só pode ficar 

30 dias no rotativo, cuja taxa de juros encerrou abril em 296,1% ao ano. 
Depois, ele é migrado para uma linha mais barata, com juros definidos de 
acordo com o perfil de crédito. A média dessa taxa ficou em 151,2% ao ano 
naquele mês. 

E o que acontece se eu não pagar o mínimo da conta? 
Nesse caso, o juros da fatura do primeiro mês é 524,1%. 
Quais as alternativas? 
Segundo analistas, é preferível recorrer às linhas de crédito consignado 

dos bancos. A média desse tipo de financiamento, de acordo com dados do 
Banco Central, é de 28,2% em abril. Quem não conta com essa opção, pode 
analisar as fintechs ou cooperativas de crédito. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,mesmo-sem-rotativo-juro-
de-cartao-ainda-deve-ser-evitado,70001826093 

 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Vendas de material de construção registram alta de 6% de janeiro a maio 

 
02 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O varejo do material de construção registrou alta nas vendas de 6% de 

janeiro a maio, segundo balanço divulgado hoje (2) pela Associação Nacional 
dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). Em maio, o 
crescimento foi 5% em comparação com o mês anterior. 

Apesar da melhora, o setor ainda registra -6% no acumulado dos últimos 
12 meses. “Quando você tem dois anos de retração econômica, qualquer 
recuperação precisa ser muito estudada e comemorada, e temos dado sinais 
que nos deixam muito otimistas”, disse o presidente da Anamaco, Cláudio 
Conz, a respeito do desempenho das lojas do ramo. 

A recuperação do setor foi influenciada, segundo Conz, pela liberação 
das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. “Segundo o 
IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] e a Pesquisa Mensal do 
Comércio, dos R$ 5,5 bilhões liberados em março, mais de R$ 594 milhões 
(cerca de 22,4% do total) foram gastos no nosso setor e isso teve uma 
influência muito positiva nas nossas vendas. ” 

Para junho, o levantamento da Anamaco indica que 54% dos lojistas 
esperam que as vendas continuem crescendo. No entanto, também aumentou 
o pessimismo em relação as ações do governo, que subiu de 29% para 46%. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/vendas-de-materiais-
de-construcao-registraram-alta-de-6-de-janeiro-maio 
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5.  Serviços – Meios de Pagamento 

Banco do Brasil lança pulseira para compras nas funções débito e crédito 

 
02 de Junho de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 

Assessório dispensa uso de cartões e funciona por aproximação. 
A partir do dia 1º dejunho (quinta-feira), os clientes do Banco do Brasil ganham 

mais uma opção como meio de pagamentos. A Pulseira Ourocard é o primeiro 
dispositivo vestível (wearable) da instituição e o único no país que permite compras 
nas funções débito ou crédito. 

O acessório permite ao cliente fazer pagamentos por aproximação, utilizando a 
tecnologia Near Field Communication (NFC), algo como comunicação de campo livre, 
em tradução livre. As operações são realizadas por meio de um chip localizado na 
parte interna da pulseira e quem opera toda a transação é o lojista. 

Sem depender de bateria e à prova d’água, a proposta do acessório é oferecer 
maior praticidade e conveniência aos clientes, especialmente, em situações de lazer e 
entretenimento, como assistir a um show, ir à praia, praticar esportes ou ir à academia. 

Para Rogério Panca, diretor de meios de pagamento do BB, a pulseira é um 
novo passo na transformação digital que a instituição vem implementando nos últimos 
anos e que se intensificou com os recursos de aplicativos, como o app Banco do Brasil 
e o app Ourocard. 

“A chegada da Pulseira Ourocard representa um avanço importante no 
mercado de cartões brasileiro e complementa a estratégia do BB para ampliar o uso 
de soluções digitais pelos nossos clientes, fortalecendo nosso posicionamento 
#MaisQueDigital. O objetivo é evoluir cada vez mais para entregar a melhor 
experiência possível aos nossos portadores, oferecendo alternativas sustentáveis em 
relação ao uso do dinheiro em espécie”, destaca Panca. 

A pulseira funciona de forma similar ao pagamento por aproximação já lançado 
pelo banco, por meio do App Ourocard: em vez de inserir o cartão de plástico na 
máquina, o lojista informa a forma de pagamento escolhida pelo cliente - débito ou 
crédito -, digita o valor e solicita ao usuário que aproxime a sua pulseira da 
maquininha. O pagamento é concluído em poucos segundos. 

O estoque de lançamento do produto é limitado e o banco estima liberar 10 mil 
pulseiras até agosto, ao custo de R$ 70,00. O equipamento funciona como um espelho 
do cartão principal e não há cobrança de anuidade. 

Inicialmente, a solução estará disponível para os clientes com cartões 
Ourocard Platinum Visa, Ourocard Platinum Visa Estilo, Ourocard Infinite e Ourocard 
Infinite Estilo ativos A expectativa é expandir a novidade para as demais modalidades 
de cartões e bandeiras, em breve. 

Com a Pulseira Ourocard, o BB pretende incentivar ainda mais o uso do cartão, 
desestimular o saque de valores em espécie e promover a cultura de uso de meios 
digitais para realização de transações pelos seus clientes. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=343415 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

6. Serviços – Mobilidade Urbana 

Ônibus urbanos enfrentam endividamento e queda de demanda 

 
02 de Junho de 2017 

Fonte: CNT 
 
Levantamento da NTU mostra que cerca de 68% das empresas de transporte 
público urbano têm alguma dívida; em três anos, número de passageiros caiu 
16,5% 
 

Pesquisa inédita encomendada pela NTU (Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos) revela que, nos últimos três anos – período 
de agravamento da crise econômica no Brasil –, a maioria das empresas 
privadas de ônibus responsáveis pelo transporte público urbano enfrenta queda 
da demanda de passageiros, perda de mão de obra, elevação do 
endividamento e aumento do índice de encerramento de atividades. O 
levantamento, uma espécie de raio-X do setor, foi divulgado nessa quinta-feira 
(1º), em Brasília, durante o seminário Transporte público urbano: desafios e 
oportunidades, promovido pela Associação, em parceria com o jornal Valor 
Econômico. 

Entre 2014 e 2016, a demanda do setor – levando em conta uma 
amostragem de 225 empresas em 115 municípios brasileiros – caiu 16,5%, 
passando de 382,4 milhões de passageiros transportados para 319,3 milhões. 
No mesmo período, as empresas avaliadas demitiram mais de 7 mil 
trabalhadores, terminando o ano passado com um efetivo de 133,5 mil 
funcionários. A pesquisa ainda aponta que, no período, foram fechadas 56 
empresas de ônibus por motivo de falência ou perda de contratos públicos. 

Também mostra que quase 67,6% das companhias avaliadas têm, 
atualmente, algum tipo de dívida, em sua maioria de origem tributária ou 
previdenciária. De acordo com o levantamento, três em cada dez empresas 
possuem dívida com a Previdência Social. Um terço das empresas possui 
dívidas superiores a 40% do faturamento anual. 

"As dívidas, em média, superam 30% do faturamento anual das 
empresas. É uma situação preocupante, que expõe uma crise que compromete 
o serviço oferecido aos usuários do sistema de transporte público urbano. Nos 
últimos 20 anos o setor tem perdido demanda, produtividade e sofre com a 
ausência de políticas públicas para socorrê-lo. O endividamento é reflexo 
dessa situação que pode tomar proporções ainda maiores. Enquanto os custos 
do transporte público forem pagos somente pela tarifa, a situação só tende a se 
agravar", comenta o presidente da NTU, Otávio Cunha, durante o seminário. 

Diante desse cenário de recessão, quase a metade das empresas 
avaliadas aderiram a programas de recuperação fiscal nas esferas federal, 
estadual e municipal; e um terço delas pretende aderir ao novo Refis (programa 
de renegociação de dívidas tributárias). 

Para o mandatário da NTU, é necessário constituir um fundo, como 
existiu até 1988, para suprir a demanda de passageiros e prover infraestrutura 
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viária adequada ao transporte urbano. “Em muitos países desenvolvidos, há 
subvenção financeira pública. Uma parte da tarifa é para custear a operação e 
a outra para remunerar operadores. A criação de um imposto municipal, uma 
espécie de Cide cobrada na bomba do posto de gasolina, pode dar liquidez a 
esse fundo e ajudar nos investimentos", diz. 

Além disso, a pesquisa da NTU traz a informação de que 41,3% das 
empresas entrevistadas não tiveram pelo menos um reajuste tarifário nos 
últimos três anos, período que coincide com o pós-efeito das manifestações de 
2013, que mobilizaram milhões de pessoas no país e que, entre tantas 
reinvindicações, contestava o aumento de tarifas de ônibus e a qualidade do 
transporte público. 

Imobilidade 
Ainda no seminário, o secretário nacional de mobilidade urbana do 

Ministério das Cidades, José Roberto Generoso, informou que está sobrando 
dinheiro na pasta para o financiamento de projetos de mobilidade. “Temos 
recursos suficientes para fazer seis vezes mais do que estamos fazendo agora. 
Só para este ano temos R$ 10 bilhões”, revela. 

O problema, segundo o secretário, é a baixa capacidade técnica das 
prefeituras para elaborar os projetos. Segundo ele, quase a totalidade desses 
projetos não é aprovada porque não está adequada aos critérios exigidos. Para 
tentar mudar o cenário, os projetos agora estão sendo elaborados em parceria 
com a área técnica do Ministério. 
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/onibus-urbanos-endividamento-queda-
demanda 
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7. Serviços – Planos de Saúde 

ANS suspende venda de 38 planos de saúde; veja lista 

 
02 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Medida vale a partir do dia 9; planos suspensos possuem cerca de 739 mil 
beneficiários. 
 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou a suspensão da 
venda de 38 planos de saúde de 14 operadoras, informou o órgão nesta sexta-feira 
(2). A suspensão ocorre devido a reclamações de clientes relativas à cobertura 
assistencial, negativas e demora no atendimento, recebidas no 1º trimestre de 2017. 
Veja mais abaixo a lista completa. 

A medida passa a valer a partir do dia 9 de junho e faz parte do monitoramento 
periódico realizado pela ANS, com o Programa de Monitoramento da Garantia de 
Atendimento. 

“Ao proibir a venda dos planos que estão sendo alvo de reclamações 
recorrentes sobre cobertura, a ANS obriga as operadoras a qualificarem o serviço para 
atender com eficácia aos usuários. Somente mediante a adequação do atendimento 
essas operadoras poderão receber novos clientes”, explica Karla Santa Cruz Coelho, 
diretora da agência. 

Os planos de saúde suspensos possuem juntos 739.242 beneficiários. Estes 
clientes continuam a ter a assistência regular a que têm direito, ficando protegidos com 
a medida, uma vez que as operadoras terão que resolver seus problemas 
assistenciais para que possam receber novos beneficiários. 

Das 14 operadoras com planos suspensos, 4 já tinham planos suspensos no 
período anterior e 10 não constavam na última lista de suspensões. A ANS explica que 
além de terem a comercialização suspensa, as operadoras que negaram 
indevidamente cobertura podem receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 250 mil. 

Paralelamente, 6 operadoras poderão voltar a comercializar neste mês 30 
planos que estavam impedidos de serem vendidos. Das 6 operadoras, 3 foram 
liberadas para voltar a comercializar todos os produtos que estavam suspensos e 3 
tiveram reativação parcial. 

No site da agência, os consumidores podem consultar os planos suspensos a 
classificação de todas as operadoras credenciadas a operar no mercado. 

Veja abaixo a lista dos planos suspensos: 
SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A 
Clássico - Emp Estadual QC Sem FM (1.087 clientes) 
Executivo Adesão sem Coparticipação sem Franquia (1.355) 
Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia (4.119) 
Especial Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia (899) 
SALUTAR 600 MAIS (1.191) 
Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia (3.599) 
FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO 

DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA 
Univida Coletivo por adesão I Apto - com obstetricia (1.203 clientes) 
Univida Coletivo por adesão I Enf - com obstetricia (5.850) 
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE 
PLANO GEAPFAMÍLIA (85.257 clientes) 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/ans
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/planos-de-saude-com-comercializacao-suspensa/operadoras-com-planos-suspensos
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento
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GEAPSaúde II (283.293) 
UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO 
COLETIVO POR ADESÃO APART (2.530 clientes) 
EMPRESARIAL PP ESPECIAL (2.273) 
COLETIVO POR ADESÃO PLUS (1.100 ) 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CABERJ 
Essencial Rio E (9.857 clientes) 
Standard E (21.327) 
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS 
LINE (1.455 clientes) 
OPALA (913 clientes) 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 
CASSI Família (211.042 clientes) 
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. 
PREMIUM (5.966 clientes) 
PREMIUM (5.409 clientes) 
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE SERRA IMPERIAL LTDA 
LIGHT AMBULATORIAL C/ COPARTICIPAÇÃO (973 clientes) 
SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA 
SANTARIS (20.677 clientes) 
ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
Ecole Básico (15.668 clientes) 
UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE 

SANTANA 
UNIAO MEDICA INDIVIDUAL C/ COP APARTAMENTO (1.370 clientes) 
UNIAO MEDICA EMPRESARIAL C/ CO-PARTICIPAÇÃO - BASICO (8.879) 
CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A 
ESSENCIAL A (5.916 clientes) 
MULTI A (490) 
MAIS 20 E (376) 
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A 
VITAL G211 (6.587 clientes) 
VITAL G121 (449) 
FUNDAMENTAL G221 (445) 
FUNDAMENTAL G211 (8.871) 
Saúde Vital-Co PAR (1.506) 
SAÚDE VITAL ENFERMARIA-CO (3.133) 
SAÚDE PRONTO-CO (5.800) 
COMPLETO+ G221 (1.472) 
VITAL G111 (1.160) 
SAÚDE MELHOR (5.745) 

 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/ans-suspende-venda-de-38-planos-de-
saude.ghtml 
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8. Serviços – Turismo 

Esquecido império do cacau reativa 'turismo do chocolate' na Bahia 

 
03 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
  
Com o propósito de recuperar o Rio do Baço, o empresário Lucas Kruschewsky 
lidera um projeto para a restauração da região. 
 

A cidade de Ilhéus guarda um importante acervo da história do país na 
qual o cacau, que perdeu espaço por pragas agrícolas, descuido e secas, volta 
a ser um instrumento da população para recuperar o selo do "turismo do 
chocolate" e reescrever a obra de Jorge Amado. 

O objetivo da população é "reacender" o cultivo da "fruta dos deuses" na 
região, trabalhando com a recuperação histórica de locais como o Rio do 
Braço, primeiro distrito de Ilhéus e antiga estação de trem da região, por onde 
circulava o cacau entre os anos 1920 e 1930. 

O lugar está em ruínas e a seca de 2016 afetou os cacaueiros que ainda 
tinham plantações ali. 

Com o propósito de recuperar o espaço como patrimônio histórico e 
cultural, o empresário Lucas Kruschewsky lidera um projeto para a restauração 
do Rio do Braço. 

"O Rio do Braço é o primeiro distrito de Ilhéus, importantíssimo. Foi 
cenário de novela, de filme, está nas páginas de Jorge Amado e por isso o 
trabalho é de resgate cultural e histórico", explicou à Agência Efe o empresário 
e ativista. 

A primeira atividade foi transformar as ruínas do galpão central por onde 
chegava o cacau em um restaurante de comida típica, para atrair primeiro os 
residentes dos arredores e, logo depois, os turistas. 

Segundo Kruschewsky só desta maneira será possível "envolver" a 
população para propor uma restauração coletiva e voluntária na área e, como 
consequência, recuperar a vontade dos jovens produtores em plantar cacau e 
produzir o que se classifica como chocolate de origem, aquele com maior 
concentração da semente. 

"Os melhores produtores de chocolate são os europeus, mas eles não 
tem nenhuma árvore de cacau plantada. Por isso, além de internacionalizar a 
cultura do cacau, o objetivo é valorizar o que nós temos, o nosso chocolate de 
qualidade e saudável", destacou. 

Ilhéus é reconhecida como a "rota do chocolate", mas nas últimas 
décadas esta valorização caiu e os produtores estão tentando retomar a marca 
do chocolate baiano como o melhor do Brasil, podendo ser comparado com os 
famosos suíços, já que se utiliza pelo menos 30% a mais de cacau na 
composição. 

Essa porcentagem ou superior garante a diferença do chocolate 
industrial e o de origem. 
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A cidade continua explorando o comércio de produtos derivados do 
cacau, entre eles artesanatos, produtos de beleza e higiene, além da própria 
gastronomia que foi reforçada com a tradução a vários idiomas de "Gabriela", 
uma das obras célebres de Jorge Amado (1912-2001). 

Para a população existe um sentimento de gratidão ao autor por ter 
imortalizado Ilhéus para o mundo. 

"Se não fosse Jorge Amado, talvez a nossa história das fazendas de 
cacau e as nossas belezas naturais que estão tão esquecidas pelo poder 
público também seria uma rota ignorada pelos turistas", comentou à Efe a 
professora aposentada Ana Maria Oliveira. 

Com o mais extenso litoral da Bahia, conhecido como Costa do Cacau, o 
município é um dos primeiros do Brasil, fundado em 1536, e conserva na 
arquitetura do centro da cidade as marcas da era colonial portuguesa, como a 
estátua da poetisa grega Safo, usada em barcos pelos portugueses entre 1924 
e 1927. 

A estátua é a única da poetisa na América do Sul e Safo é registrada na 
história como a primeira mulher a lutar pelos direitos de gênero, como contou o 
guia turístico Aloísio Souza. 

As fachadas das casas também mantêm as iniciais dos "barões do 
cacau", como eram chamados os 'coronéis' e uma delas se transformou na 
Casa de Cultura e Museu Jorge Amado, onde a história da cidade está 
retratada pela coleção de objetos cedidos pela família do autor. 

Das páginas dos livros aos panfletos de itinerários turísticos, Ilhéus 
passa por uma fase de transição entre o 'coronelismo' das décadas de 1920 e 
1930 e a tentativa de ser um ponto de parada de turistas brasileiros e latinos, 
especialmente após a abertura de um aeroporto na cidade. 

Pensando nisto, muitos resorts instalados ali, como o Cana Brava, 
surgiram de moradias familiares que se transformaram em um motor para 
impulsionar um turismo mais barato no Nordeste, com foco nas famílias de 
novas regiões. 

O diretor do Cana Brava, Rafael do Espírito Santo, faz parte de um 
grupo de empresários que 'vende' o conceito do chamado "turismo do 
chocolate". 

O turismo da cidade é o resultado histórico das gerações de cacaueiros, 
que no ecossistema da Mata Atlântica passaram por 20 anos sem exportar à 
Europa e deixaram aos filhos e netos o cuidado e a preservação da cultura do 
cacau. 

"Sinceramente, nunca comi nada tão bom como o cacau", declarou à Efe 
o pequeno Bento, de sete anos, que cresce entre as fazendas e as histórias 
dos extintos 'coronéis' contados pelos seus avôs. 
 
http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/esquecido-imperio-do-cacau-
reativa-turismo-do-chocolate-na-bahia.ghtml 
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9. Comércio Eletrônico 

Vendas na Loja Integrada dobram no trimestre 

 
02 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
  
Diante da deterioração do mercado de trabalho, o comércio on-line desponta 
como alternativa de renda para o brasileiro. Aproveitando o cenário, a 
plataforma tem criado 500 lojas diariamente 
 

Com o aumento do desemprego, o e-commerce tem se tornado uma 
alternativa de renda para o brasileiro. Aproveitando o cenário, a plataforma de 
criação de lojas virtuais Loja Integrada viu alta de 102% nas vendas no primeiro 
trimestre deste ano, chegando à marca de R$ 117 milhões. 

Parte do crescimento se deu pelo aumento do número de lojistas dentro 
da plataforma. De janeiro a março deste ano, 42.985 e-commerces foram 
criados na Loja Integrada - valor cerca de 3,5% superior ao registrado no 
mesmo período de 2016. 

Segundo o diretor da empresa, Adriano Caetano, criar uma loja na 
plataforma é relativamente simples, devido ao plano gratuito oferecido aos 
ingressantes: "Hoje, temos 500 novas lojas por dia, sendo que 100% delas 
entram no plano gratuito. Mas elas têm um limite de visitas e de produtos. 
Quando evolui, naturalmente precisa do plano pago. Dessas 500 lojas, cerca 
de 60% vão para o plano pago", explica. 

Se a taxa de novas lojas é elevada, o nível de mortalidade delas também 
é alto. A empresa estima que apenas uma parcela entre 10% e 15% das 
operações criadas consegue prosperar e evoluir. Para o executivo, é 
importante ter planejamento e procurar formas de se diferenciar da 
concorrência. "O grande varejista não consegue ser especialista em tudo. O 
pequeno lojista tem maior chance de sucesso quando se especializa. A 
criatividade tem de estar bem aflorada, não dá para fazer mais do mesmo", diz 
Caetano. 

Por dentro do mercado 
De olho em uma fatia desse mercado, o Grupo ShopB, focado na venda 

de jogos e acessórios, resolveu criar duas novas vertentes recentemente: o 
Meu Game Usado e a Distribuidora de Jogos. Com oito anos de existência, a 
empresa cresceu durante a crise e já apresentou um faturamento significativo 
em 2016 de R$ 11 milhões. "Games é um nicho muito visado e muito 
competitivo. Para ter relevância, você precisa ter um custo baixo e a Loja 
Integrada contribui com isso", afirma o diretor de marketing da loja virtual, 
Gabriel Bolico. 

Após perceber o surgimento de várias lojas de games em Curitiba, os 
donos do ShopB resolveram criar uma nova marca dentro do grupo para 
atender aos pequenos lojistas da cidade: a Distribuidora de Jogos. "Nossa 
estratégia é ter um site que funcione como um catálogo on-line. Percebemos 
que a cada semana abria alguma loja nova de games em Curitiba e, vimos 
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também, que esses lojistas se sentiam um pouco frustrados porque eles não 
recebiam uma atenção dos fornecedores", explica. 

Outra empresa que vem buscando se diferenciar no mercado é a 
VegPet, que mantém um portal de vendas voltado estritamente à 
comercialização de produtos saudáveis aos amantes de bichos de estimação. 
Com um faturamento de R$ 1,2 milhão no último ano, a empresa quer manter o 
crescimento e firmar cada vez mais a marca entre os consumidores. 

"A gente saiu de 2015 com faturamento de R$ 400 mil, triplicamos a 
receita em 2016, e esperamos manter a performance de triplicar nos próximos 
dois anos, para atingirmos mais o mercado consumidor. Não vendemos 
somente para os vegetarianos; vendemos para pessoas que se preocupam 
com a saúde e bem-estar de seus pets", diz o sócio fundador da VegPet, Victor 
Ramos. 

Presença feminina 
Dentro da Loja Integrada, os segmentos campeões de vendas são o de 

moda e acessórios, que faturou R$ 20 milhões no primeiro trimestre do ano, e 
cosméticos, perfumaria e cuidados pessoais, com vendas estimadas em R$ 13 
milhões no período (veja mais no gráfico). De acordo com Caetano, os 
números demonstram a representatividade das mulheres no comércio on-line, 
que além de comprarem, também estão empreendendo mais. 

Exemplo disso, a Letiti, fundada pela estilista Daniela Cabrera ao lado do 
empresário Fábio Rosochansky, terminou 2016 com um faturamento de R$ 2 
milhões. Especializada na venda de meias sapatinhos, a marca atua com 
parcerias e expande pelo modelo de franquias: hoje são três lojas. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-na-loja-integrada-dobram--no-trimestre-
id629252.html 
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10. Emprego 

Pequenas empresas contrataram 60% mais que grandes em 2016 

 
04 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

  
As micro e pequenas empresas admitiram 9 milhões de trabalhadores em 

2016, 60% mais que os 5,7 milhões contratados pelas grandes e médias empresas no 
período. A informação é do levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) com base em dados do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. 

O número maior de contratações das micro e pequenas empresas verificou-se 
em todas as faixas etárias. O maior número de contratações por parte dos pequenos 
empresários, no entanto, ocorreu na faixa etária de 25 a 39 anos, em que as micro e 
pequenas empresas empregaram 4,3 milhões de trabalhadores, 59,2% mais que os 
2,7 milhões das médias e grandes empresas. 

A segunda faixa etária com mais contratações pelos pequenos negócios foi 
abaixo dos 24 anos. Nesse caso, as micro e pequenas empresas empregaram 2,8 
milhões de trabalhadores em 2016, 55,5% a mais que o 1,8 milhão contratado pelas 
médias e grandes no mesmo período. 

A análise mostrou ainda que tanto as empresas pequenas quanto as grandes 
dão preferência à contratação de trabalhadores mais jovens. A maioria dos 
contratados nos dois tipos de empresa têm entre 25 e 39 anos. Nas micro e pequenas 
empresas pessoas dessa faixa etária representaram 47,5% dos contratados no ano 
passado. Nas médias e grandes empresas, corresponderam a 47,4%. 

Os trabalhadores acima de 65 anos representaram um percentual muito 
pequeno dos contratados em 2016: 0,3% nas micro e pequenas empresas e 0,2% nas 
médias e grandes. Quando compara-se a quantidade de contratados em números 
absolutos, no entanto, os pequenos negócios saem à frente. Enquanto médios e 
grandes empresários contrataram 11.120 pessoas nessa faixa etária em 2016, os 
pequenos empreendedores contrataram 24.454, o equivalente a 120% a mais. 

Automação 
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, avalia que características 

específicas das micro e pequenas empresas contribuíram para que elas garantissem 
mais contratações que as médias e grandes em meio à crise econômica. 

“O desemprego na grande empresa não é só conjuntural, é estrutural. As 
grandes empresas estão eliminando postos de trabalho, usando mais automação. A 
pequena empresa não tem tanta tecnologia, além de ter grande presença no setor de 
serviços [intensivo em mão-de-obra]”, afirma. 

O economista Gilberto Braga, professor da Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas Ibmec, no entanto, analisa que a própria crise econômica contribui para a 
criação de empregos em micro e pequenas empresas, ao empurrar profissionais 
desempregados para o trabalho por conta própria. 

“O ambiente de crise empurra muitos profissionais de empregos tradicionais 
para se tornarem empreendedores. Essas pessoas, que perderam empregos formais, 
acabam abrindo a própria pequena empresa e, consequentemente, contratando outras 
pessoas. É um fenômeno comum”, destaca. 

Jovens e idosos 
Para Afif Domingos, a pesquisa mostra que pequenas as empresas são “porta 

de entrada e saída” para o mercado de trabalho, por contratarem pessoas no início e 
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fim da carreira. Segundo o presidente do Sebrae, a contratação dos mais jovens deve-
se à possibilidade de treinamento da mão-de-obra. 

“Uma empresa grande quer alguém que ela não tenha que treinar. Ela quer o 
mais qualificado. Na pequena empresa o funcionário vira auxiliar de caixa, depois 
gerente, vai fazendo a carreirinha dele”, comenta. 

O presidente do Sebrae ainda atribui a contratação de maior número idosos a 
um ambiente “mais humano” nas micro e pequenas empresas. “A pequena empresa é 
uma macrofamília. O ambiente é muito pessoal. Há um relacionamento mais humano. 
Muitas vezes o funcionário da pequena empresa vai ao médico frequentado pelos 
donos”, exemplifica. 

O economista Gilberto Braga ressalta que o profissional jovem custa mais 
barato para a pequena empresa, que dispõe de um caixa mais modesto. Além disso, o 
treinamento é mais viável. “Pelo fato de você ter na pequena empresa, normalmente, 
um dono que participa da gestão, o aprendizado se dá de forma muito mais rápida que 
na grande onde você precisa de um treinamento formal”, afirma. 

No caso dos idosos, o professor do Ibmec ressalta que há vantagens na 
contratação de funcionários mais velhos. “Dependendo do idoso, ele tem experiência. 
O empresário não tem custo de transporte, pois há gratuidade. Além disso, o idoso 
tem preferência no atendimento bancário e em todas as repartições públicas. Antes, 
se tinha o office boy. Hoje, temos o office old”, diz. 

Setores 
O levantamento do Sebrae apontou que o setor de serviços foi destaque nas 

contratações das micro e pequenas empresas em 2016, com admissão de 3,2 milhões 
de trabalhadores. O segundo setor com maior número de contratações foi o comércio, 
com 2,8 milhões. 

O empresário Felipe Evangelista, dono de uma hamburgueria em Brasília, 
conseguiu abrir vagas no setor de comércio este ano, apesar da já longa crise 
econômica. Nos meses de janeiro e fevereiro, ele contratou dois funcionários. Para 
Felipe, “o mercado sempre oscila” mas é preciso resistir. 

“Não pode se deixar levar pelo momento difícil. A crise pode revelar novas 
possibilidades Com a escassez de emprego, existem muitos profissionais bons 
desempregados. Tem que saber buscar”. 

 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/pequenas-empresas-
contrataram-60-mais-que-grandes-em-2016 
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11. Logística  

Pesquisa mostra as 5 questões mais importantes para o consumidor de e-
commerce no Brasil 

 
02 de Junho de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

Proporcionar uma experiência consistente de monitoramento da entrega 
é o principal desejo dos consumidores, segundo dados de uma pesquisa da 
Total Express, realizada em parceria com a Wayra Consultoria. A pesquisa 
buscou entender o comportamento e as preferências dos consumidores em 
relação às entregas de e-commerces no Brasil e ouviu mais de 800 pessoas 
em todas as regiões do país. 

“A iniciativa desse levantamento surgiu porque acreditamos que ele será 
mais uma importante ferramenta, não só em nossa busca pela excelência na 
entrega dos serviços oferecidos, mas para o mercado de maneira geral. 
Entendendo quais as principais necessidades do público, podemos aprimorar 
portfólio e tecnologias nessa direção e desenhar a estratégia da empresa para 
os próximos anos”, explica Bruno Tortorello, diretor geral da empresa. 

Confira abaixo os principais desafios do setor: 
1) Aviso de entrega 
O cliente final (66,5%) considera essencial ser avisado sobre as etapas 

de entrega de seu pacote, principalmente, quando ele já saiu do centro de 
distribuição e houve alguma tentativa de entrega em sua casa. Para a grande 
maioria dos entrevistados, saber onde se encontra o produto é primordial para 
confiar no processo de recebimento. 

2) Tempo de entrega 
Apesar de parte da população (49%) estar satisfeita com as opções 

disponíveis hoje no mercado, que oferecem um intervalo de 2 a 7 dias para 
entrega, 51% do público ouvido gostaria de receber serviços mais sofisticados. 
Essa parcela preferia entregas no mesmo dia ou em até 2 dias úteis.  

3) O cliente pagaria mais por novos serviços de frete 
Quando questionados se estariam dispostos a pagar mais pelas 

comodidades, 61% dos respondentes afirmaram que o fariam se pudessem ter 
recebimento imediato da encomenda e 52% disseram que poderiam pagar um 
valor a mais para a entrega programada. 

4) Conhecimento da empresa transportadora 
Um dos detalhes mais importantes da pesquisa é que 88% dos 

entrevistados gostariam de ser informados pelo site de e-commerce sobre qual 
transportadora é utilizada para fazer a entrega.  

5) Comprometimento, prazo e preço: fatores decisivos para a escolha 
Nesse cenário, a partir das empresas informadas nos sites de compra, 

62% do público levaria em consideração o cumprimento do que foi prometido 
em outras ocasiões, seguido pelo prazo prometido (59%) e preço de frente 
(42%) para a escolha na hora de fechar o pedido. 
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“A Total Express lançou nos últimos meses novos produtos já focados 
nessas necessidades, como o e-Total, voltado para PMEs, o Multiorigem, 
iniciando o processo de coleta em 17 novas origens e o Expresso, com 
entregas em até 2 dias para as principias capitais do país. Temos ainda novos 
produtos previstos para esse e o próximo ano, como novas interfaces de 
integração com consumidores e embarcadores (“APIs – Aplication Program 
interface”), disparos automáticos de status de encomendas via SMS, logística 
reversa e a expansão do Multiorigem para novas 20 praças. Estamos 
trabalhando para atender as demandas do mercado de e-commerce, com 
qualidade e eficiência”, comenta Eduardo Peixoto, diretor de Produtos e 
Qualidade. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/5-questoes-importantes-
consumidor-de-e-commerce-no-brasil/ 
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12. Curtas 

Governo anuncia 25.664 novas unidades do Minha Casa, Minha Vida com 
investimento de R$2,1 bi 

 
02 de Junho de 2017 

Fonte: R7 
 

O Ministério das Cidades anunciou nesta sexta-feira a contratação de 25.664 
novas unidade habitacionais no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, com 
expectativa de geração de investimentos de 2,1 bilhões de reais. 

As contratações devem estar concluídas em até 180 dias, e contemplam 122 
propostas selecionadas pelo ministério, em 77 municípios, de acordo com a pasta. 
 
 

Mudança na lei fará FGTS render mais que a inflação em 2017, diz ministro 

02 de Junho de 2017 
Fonte: R7 

 
Ronaldo Nogueira afirma que mudança vai garantir correção de 4,8% ao ano no fundo 
 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse nesta sexta-feira (2) que a 
mudança na remuneração do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) vai 
garantir que a correção do fundo passe de 3% para 4,8% ao ano, acima da inflação 
prevista para 2017, de 4%. 

O aumento da rentabilidade do FGTS foi autorizado com a aprovação da 
Medida Provisória 763/16, que se converteu na Lei 13.446/2017. “A rentabilidade do 
fundo era uma reivindicação antiga dos trabalhadores. Com a lei, encontramos uma 
forma de atender ao pedido, mantendo a solidez e a saúde financeira do FGTS”, 
afirmou Nogueira, segundo nota divulgada pelo Ministério do Trabalho. 

A lei estabelece que metade do resultado do fundo será creditado 
automaticamente, todos os anos, em agosto, nas contas vinculadas, de forma a 
aumentar a remuneração. Tem direito ao valor os trabalhadores com valores em 
contas do FGTS em 31 de dezembro de 2016. A apuração do resultado ocorrerá nos 
meses de junho e julho. 

De acordo com o secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS, Bolivar 
Moura Neto, o resultado a ser depositado este ano ainda não está fechado, mas a 
estimativa é que o fundo tenha R$ 15 bilhões em 2016. Metade desse valor, R$ 7,5 
bilhões, será creditada nas contas dos trabalhadores proporcionalmente. 

Os trabalhadores que sacaram recursos das contas inativas do FGTS que 
tinham saldo positivo em 31 de dezembro de 2016 também receberão o rendimento 
atualizado. Os valores serão depositados em agosto. 
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13. Feiras 

 
31/05/2017 até 18/06/2017 – FENADOCE 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Fenadoce 
Cidade: Pelotas – RS 
 
02/06/2017 até 18/06/2017 – FESTMALHAS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Palácio das Artes 
Cidade: Jacutinga – MG 
 
03/06/2017 até 05/06/2017 – HAIRNOR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco-PE 
Cidade: Olinda – PE 
 
05/06/2017 até 06/06/2017 – 3D INSIDE PRINTING CONFERENCE AND 
EXPO 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/06/2017 até 08/06/2017 – BEEFEXPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – ECO BAHIA AMBIENTAL 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Universo Universidade 
Cidade: Salvador – BA 
 
06/06/2017 até 10/06/2017 – FEIMAFE 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/06/2017 até 10/06/2017 – EXPOVINIS 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
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06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL FOOD SERVICE 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL CAFÉ 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL SORVETES 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
07/06/2017 até 10/06/2017 – BIO BRAZIL FAIR 2017 - BIOFACH AMÉRICA 
LATINA 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/06/2017 até 10/06/2017 – NATURALTECH 2017 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
07/06/2017 até 09/06/2017 – BW EXPO 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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