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1. Comércio 

Vendas para o Dia dos Namorados devem crescer 2%, diz ACSP 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Associação cita queda dos juros e da inflação, além dos saques do FGTS, 
como fatores que devem impulsionar o consumo; resultado do mês, no entanto, 
ainda deve ser negativo 
 

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) projeta crescimento de 
até 2% nas vendas para o Dia dos Namorados. O número representa uma 
ligeira melhora em relação ao resultado do mesmo período do ano passado, 
entre os dias 1º e 12 de junho, quando a ACSP registrou queda de 1,9%. 

Entre os fatores que vão impulsionar as vendas, o economista da 
associação, Marcel Solimeo, cita a queda da taxa de juros e da inflação, além 
da liberação dos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Segundo a ACSP, o tíquete médio do consumidor nessa época do ano é de R$ 
150. Os presentes mais procurados são itens de vestuário - como roupas e 
sapatos -, flores e livros.       

Mesmo com a melhora nas vendas no período, junho ainda deve 
registrar queda de 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo 
Solimeo, no entanto, o resultado negativo está desacelerando. Entre janeiro e 
maio deste ano, as vendas caíram 3,6%, contra queda de 13% no mesmo 
período de 2016. "O entusiasmo do consumidor para gastar está voltando aos 
poucos", diz o economista.  

Tributação. Demonstrar amor com presentes pode custar caro. Estudo 
do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) encomendado pela 
ACSP diz que 80% do preço final de presentes tradicionais podem ser 
compostos por tributos. É o caso do perfume importado, cuja carga tributária 
responde por 78,99% do preço final. 

Já no caso de champanhe, maquiagem e joias, os impostos compõem 
54,49%, 51,41% e 50,44%, respectivamente, do preço final. Óculos de sol e 
porta-retrato apresentam carga tributária de 44,18% e de 43,47%. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vendas-para-o-dia-dos-
namorados-devem-crescer-2-diz-acsp,70001830461 
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2.  Serviços – Cartão de Crédito 

Compras com cartões de crédito e débito crescem 6% no 1º trimestre de 2017 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Volume movimentado somou R$ 285 bilhões, segundo a Abecs. Uso dos carões está 
presente em 28,2% das famílias brasileiras. 
 

O volume movimentado nas compras com cartões de débito e crédito somou 
R$ 285 bilhões no 1º trimestre de 2017, um crescimento de 6% em relação aos três 
primeiros meses de 2016, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das 
Empresas de Cartão de Crédito (Abecs) nesta quarta-feira (7). 

O número de transações com cartões chegou a 3,1 bilhões no período, um 
avanço de 7%, segundo a entidade. Com isso, a representatividade dos cartões no 
consumo das famílias brasileiras chegou a 28,2%. 

De acordo com a entidade, somente os cartões de crédito movimentaram R$ 
173 bilhões, uma alta de 4,8%. O crescimento foi o maior desde o terceiro trimestre de 
2015, quando a variação foi de 5,6%. 

Os gastos de brasileiros com cartão de crédito no exterior também cresceram 
de forma expressiva, movimentando R$ 6,37 bilhões no primeiro trimestre, o que 
representa um aumento de 17,2% ante o mesmo período de 2016. 

Os cartões de débito movimentaram R$ 112 bilhões em compras no primeiro 
trimestre, registrando um crescimento de 7,6%. Com 1,7 bilhão de transações, eles 
foram mais usados pelos consumidores que os cartões de crédito, que tiveram 1,4 
bilhão de transações no período. 

Segundo a Abecs, boa parte desse crescimento se deve à expansão do débito 
no interior do país nos últimos anos: 58,1% de todo o valor de compras com cartões 
de débito ocorreram em cidades do interior, contra 41,9% das capitais. No mesmo 
período de 2008, essa relação era praticamente inversa: capitais detinham 53,2%, e o 
interior, 46,8%. 

Juros do rotativo 
A taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito chegou a 9,8% ao mês 

(ou 207,9% ao ano) na quarta semana de maio, seu menor patamar desde a mudança 
na regra dessa modalidade, em 3 de abril, apontou a Abecs. Antes da mudança, a 
taxa na quarta semana de março era de 15,4% ao mês (455,4% ao ano). 

Segundo a nova regra, o cliente só pode usar o rotativo do cartão até a fatura 
seguinte, aproximadamente 30 dias. Após esse período, ele deve quitar o valor que 
ficou em aberto ou parcelar a dívida. O levantamento da Abecs é feito com base nas 
seis principais instituições financeiras do País. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/compras-com-cartoes-de-credito-e-
debito-crescem-6-no-1-trimestre-de-2017.ghtml 
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3.  Serviços - Internet 

Demanda reprimida por banda larga atinge cerca de 11,6 milhões de domicílios 

 
06 de Junho de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
Número diz respeito à quantidade de domicílios que têm condições de pagar pelo 
serviço, mas estão localizados em regiões onde não há disponibilidade 
 

Cerca de 11,6 milhões de domicílios no Brasil não têm acesso à banda larga 
fixa ou móvel mesmo tendo condições de pagar pelo serviço, de acordo com 
levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Essa demanda 
reprimida acontece simplesmente pelo fato de não haver disponibilidade em 
determinadas regiões. 

Juarez Quadros, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), destacou a importância dos resultados apresentados a partir da demanda da 
sociedade junto à Anatel. "Hoje, todo mundo vem aqui atrás de banda larga . Tem 
mais, quando é banda larga móvel, é 4G ou mais do que isto", afirmou. 

Expansão 
Já o presidente do Ipea, Ernesto Lozardo, disse que o Instituto possibilitou à 

Anatel definir para onde deseja caminhar para a universalização da banda, ou seja, se 
a melhor opção é nas regiões populosas ou com baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano ( IDH ), índice que mede a qualidade de vida de uma população. 

O estudo do Ipea, que tem o objetivo de embasar as políticas públicas do 
governo para a universalização da internet no Brasil, concluiu, no entanto, que é mais 
benéfico priorizar os municípios com maior população. 

No levantamento, foi avaliado o impacto da construção de 20 mil quilômetros 
de fibra óptica, de acordo com cada um dos critérios. Nos municípios priorizados pelo 
menor IDH, a população total atingida pela infraestrutura seria de 6 milhões de 
habitantes. Priorizando os municípios com maior população , a mesma infraestrutura 
poderia beneficiar 12 milhões de habitantes. 

Segundo o secretário de Telecomunicações do Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), André Borges, a proposta de política 
para Universalização do Acesso à Internet vai ser apresentada em consulta pública e 
todos vão poder fazer contribuições. 

O secretário ainda afirmou que fazer uma política pública por consórcio entre o 
Estado e empresas de telecomunicações, possibilidade indicada pelo vice-presidente 
da TM Brasil, Mario Girasole, é interessante, mas complexa. Ele indicou a 
possibilidade de a política de expansão da banda larga ser implantada por leilão 
reverso, onde se indicará as metas e as empresas interessadas disputarão o 
financiamento destinado. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-06-06/banda-larga.html 
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4.  Serviços - Seguros 

Mercado tradicional de seguros precisa se reinventar, diz especialista 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

O mercado tradicional de seguros precisará se reinventar se quiser 
continuar atendendo a uma clientela cada vez mais exigente. É o que afirma 
Gustavo Zobaran, coordenador do Comitê de Insurtechs recém-criado pela 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) para acompanhar a 
tendência mundial de “uberização” do setor. “O mercado de seguros entrou em 
uma fase de profunda transformação, e a simples digitalização do serviços não 
será suficiente”, ele explica. 

Insurtechs são startups que estão inovando com o de tecnologias de 
ponta, como inteligência artificial, machine learning e IoT, para melhorar 
sensivelmente o modelo de negócios existentes no setor de seguros.  É um 
mercado em franco crescimento, que só em 2015 atraiu investimentos de US$ 
3,1 trilhões no mundo. No Brasil, esse nicho emergente também ganha força 
graças ao surgimento de um novo modelo de negócios alicerçado na economia 
colaborativa, a qual está modificando a maneira tradicional de fazer seguros. “A 
expectativa de crescimento das Insurtechs é de 50% em 2017, dobrando o 
resultado em 2018”, diz Zobaran. 

Zobaran observa o surgimento empresas verdadeiramente inovadoras, 
que adotam uma nova forma de se relacionar com seus clientes e de oferecer-
lhes apólices e atendimento personalizados ao máximo. Recém-criado para 
substituir o de Seguros Online, o novo comitê quer acompanhar de forma mais 
abrangente a evolução do mercado segurador e ajudar o poder público e 
privado a criar uma regulamentação específica para as Insurtechs. 

No próximo dia 7/06, em reunião do comitê, Zobaran levará o Google 
para apresentar uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor de 
seguros na Internet. Esta será a primeira de uma série de pesquisas 
segmentadas do Comitê de Insurtechs. “Pretendemos fazer um mapeamento 
do setor e identificar pontos em que o comitê poderá atuar daqui para frente”, 
diz Zobaran. 

“O mercado de Insurtechs é a nova onda do setor e uma oportunidade 
de ouro tanto para as seguradoras investirem quanto para as empresas que 
desenvolvem tecnologias para o segmento”. Segundo ele, o mercado está 
acostumado a enxergar seguro como proteção e não como prevenção. “A 
grande virada de chave das Insurtechs é justamente trabalhar na oferta de 
serviços preventivos, que ajudem a evitar os sinistros”. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mercado-tradicional-reinventar/ 
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5. Serviços – Software e TI 

Aplicativo encaminha mais de 2,3 mil a vagas de emprego 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Recém lançado App Sine Fácil, do Ministério do Trabalho, reúne ofertas de 
trabalho em todo o País 
 

Para facilitar o acesso a vagas de emprego, o Ministério do Trabalho 
lançou há duas semanas o aplicativo Sine Fácil, que reúne as ofertas de vagas 
em todo o País. Na última segunda-feira (5), a ferramenta registrou cem mil 
downloads. Ao todo, 2.368 pessoas foram encaminhadas a empresas por meio 
da plataforma. 

“O Sine Fácil amplia o acesso dos trabalhadores às oportunidades 
cadastradas e direciona o candidato para as vagas conforme o seu perfil”, 
explicou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.  

Oitocentos e catorze trabalhadores manifestaram sua opinião sobre o 
Sine Fácil, a maioria delas, positiva. “É um resultado muito bom, que mostra 
que o aplicativo está funcionando e que quem está usando a ferramenta são as 
pessoas que já utilizavam o serviço do Sine”, avalia o coordenador geral do 
Sistema Nacional de Emprego, Marcos Sussumo. 

O Sine Fácil pode ser instalado em celulares e tablets (no sistema 
Android), e permite que as pessoas acessem vagas de emprego, busquem 
informações sobre abono salarial, acompanhem os pagamentos de parcelas do 
seguro-desemprego e visualizem os vínculos empregatícios. 

Para utilizar o aplicativo pela primeira vez, o trabalhador precisa de um 
código de acesso (QR Code), que é fornecido em qualquer unidade do Sine, 
nas agências próprias do Ministério do Trabalho ou então pelo site Emprega 
Brasil – caso o trabalhador tenha sido atendido no Sine em algum momento e 
já tenha cadastro na rede. 

Vagas diárias 
Com o acesso liberado, o trabalhador pode consultar as cerca de 50 mil 

vagas diárias, de todo o País, que o Sine disponibiliza no aplicativo. A inserção 
das vagas pode ser acompanhada em tempo real. Com o uso do aplicativo 
pelos trabalhadores, a expectativa do ministério é que as filas dos postos do 
Sine devem ser reduzidas, desafogando o atendimento. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/06/aplicativo-encaminha-
mais-de-2-3-mil-a-vagas-de-emprego 
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6.  Serviços – Transporte  

PIB do setor de transporte cresce 2,8% 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 
 
Para o presidente da CNT, Clésio Andrade, esse é mais um sinal de 
recuperação da economia e políticas adotadas nos últimos meses devem ser 
mantidas 
 

Depois de nove trimestres consecutivos de resultados negativos, o PIB 
(Produto Interno Bruto) do setor de transporte e logística registrou crescimento 
de 2,8% no primeiro trimestre de 2017 em relação ao último trimestre de 2016. 
Esse é o resultado divulgado no dia primeiro de junho pelo IBGE, que, no 
mesmo período, apurou crescimento de 1% no PIB geral do Brasil. 

Assim como o resultado geral, o PIB do transporte foi beneficiado pelo 
escoamento da safra recorde de soja. A agropecuária registrou incremento de 
13,4% também em relação ao último trimestre do ano passado.  Na 
comparação com o primeiro trimestre de 2016, o setor de transporte ainda 
registra queda de 2,2%. No acumulado dos quatro últimos trimestres, 
transporte e logística registram queda de 5,9%.  

Segundo o presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), 
Clésio Andrade, o leve crescimento do PIB é mais um sinal de recuperação da 
economia, indicando que as políticas adotadas nos últimos meses estão dando 
resultado e devem ser mantidas. “Além dos esforços para equilibrar a 
macroeconomia, é preciso dar prosseguimento às reformas trabalhista e 
previdenciária, sinalizando um compromisso do Estado brasileiro com a criação 
da um ambiente favorável ao investimento produtivo e com a geração de 
empregos”. 

Clésio Andrade citou a melhora da projeção de crescimento do Brasil 
divulgada ontem pela OCDE (Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) como mais um sinal de que a economia está 
saindo do quadro de recessão. “Mais do que isso, a visão otimista da OCDE 
indica recuperação da imagem do Brasil no mercado internacional, uma 
condição essencial para que o país possa retomar os fortes investimentos em 
infraestrutura e iniciar um novo ciclo de desenvolvimento econômico 
sustentável”, concluiu o presidente da CNT. A projeção de crescimento do 
Brasil em 2016 feita pela O CDE subiu de zero para 0,7%.   

 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/pib-transporte-cresce-clesio-andrade-
recuperacao-economia 
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7.  Bem-Estar do Consumidor 

Dia dos Namorados mais caro 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

Preços de serviços e presentes para o Dia dos Namorados subiram em 
média 4,78%, entre junho de 2016 e maio deste ano, segundo o Instituto 
Brasileiro de Economia da FGV (IBRE). O percentual é maior que a inflação do 
período, de 4,05%, medida pelo IPC/FGV.  

O índice foi puxado pelos serviços, que ficaram bem acima da inflação, 
em 6,14%. Entre as opções de lazer mais procuradas pelos casais, o Teatro foi 
a que mais registrou alta (27,14%), seguida por Show (12,92%) e Cinema 
(6,91%). Já a inflação dos Restaurantes foi de 5,73%, enquanto que a dos 
Bares e Lanchonetes ficou em 6,73%. Apenas os Hotéis/Motéis ficaram mais 
baratos, com queda de 4,29%.  

“Apesar de estarem subindo acima da inflação, a taxa está recuando. A 
recessão e seus efeitos sobre o mercado de trabalho estão reduzindo a 
demanda por serviços, e os preços estão aumentando com maior lentidão”, 
destacou André Braz, coordenador do IPC do FGV IBRE. 

Presentes pesam menos 
Em compensação, os presentes aumentaram em média 2,56% – cerca 

de 1,5 ponto percentual abaixo da inflação do período. Destaque para os itens 
de vestuário: as Roupas femininas tiveram queda de 0,66%. Roupas 
masculinas (2,66%), Calçados femininos (3,43%) e Calçados masculinos 
(4,40%) tiveram elevação mais tímida, se comparada a dos serviços.  

Os preços dos celulares apresentaram deflação de 5,16%, assim como 
as máquinas fotográficas (-1,15%). Já computadores e periféricos registraram 
alta de 1,92%. “Os presentes subiram menos, mas possuem, em geral, elevado 
nível de preços. Os celulares, por exemplo, estão mais baratos, mas o custo de 
um bom smartphone pode ser superior a R$ 1.000. A esse preço os 
financiamentos são muito utilizados, mas ainda que os juros estejam recuando, 
o desemprego está inibindo a compra de bens de alto valor”, avaliou Braz. 

Na avaliação do economista, o momento não é ideal para assumir 
dívidas. “Nesse caso, só o consumidor que possui dinheiro para a compra à 
vista deve aproveitar. Compras a prazo vão exigir comprometimento da renda a 
longo prazo, e a situação do mercado de trabalho não está confortável para 
que se contraia dívidas longas. Os juros ao consumidor estão caindo mais 
lentamente, pois a inadimplência aumenta com o desemprego elevado”. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015C83500AC04273 
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8. Comércio Eletrônico 

E-commerce para supermercado: um retrato do consumidor 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

A demanda de consumo por compras online em supermercados vem 
aumentando consideravelmente e o consumidor, de maneira geral, procura por 
conforto e comodidade. 

Com números de sua base de dados, o SiteMercado, empresa 
especializada em e-commerce para supermercados, destaca alguns números 
relevantes neste segmento. 

O maior público consumidor de compras online em supermercados é 
composto por mulheres, elas representam 80% de todos os cadastros do 
portal. 

A idade que mais consome é representada pela faixa de 35 a 44 anos 
com 38% das compras, seguida pela faixa dos 25 a 34 anos com 25% das 
compras. 

Estes números por si retratam uma realidade bem conhecida há muito 
tempo: as mulheres que trabalham fora, mas continuam com as tarefas do lar 
sob sua responsabilidade, encontram no e-commerce de supermercados uma 
opção confortável para auxiliá-las a cumprir a tarefa de repor os alimentos em 
seus lares. 

Para os supermercadistas esta informação é valiosa, pois conhecer o 
seu principal público consumidor representa uma oportunidade para 
estabelecer estratégias de vendas e fidelização dos clientes. 

Assim, o desafio é convencer os supermercadistas que a necessidade 
de consumo, independentemente do tamanho das cidades onde o e-commerce 
está inserido, existe e é comprovada por números. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-para-supermercado-
retrato-do-consumidor/ 
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9. Emprego 

Medida provisória colocará limite ao trabalho intermitente 

 
08 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Acordo entre senadores e governo prevê que nova modalidade de contratação só 
poderá ser usada pelos setores de comércio e serviços 
 

Técnicos da Casa Civil e do Ministério do Trabalho elaboram a medida 
provisória prometida pelo governo durante as negociações da reforma trabalhista para 
regular os contratos intermitentes – quando não há carga horária mínima e o 
empregado atua apenas quando convocado. Governo e senadores concordaram que 
apenas o comércio e o setor de serviços poderão usar a nova forma de contratação. 

A MP do trabalho intermitente deve ser concluída nos próximos dias e um dos 
pontos já acertados é o que restringe o trabalho intermitente aos dois segmentos. 
Assim, a indústria e o agronegócio não poderão contratar mão de obra com esse novo 
tipo de relação. 

Segundo uma fonte que acompanha o tema no governo, a medida é 
considerada uma “salvaguarda” para evitar eventuais abusos na contratação de 
empregados. Senadores demonstraram preocupação com o uso indiscriminado desse 
contrato e, durante debate na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), muitos 
parlamentares pediram mudança nesse tópico da reforma trabalhista. 

No entendimento do governo, varejo e serviços poderão usar o novo contrato 
porque oferecem situações que realmente permitem o uso adequado do trabalho 
intermitente. Um exemplo é o buffet especializado em serviços externos que contrata 
um garçom, mas só o chama quando houver evento. Nos outros dias, o empregado 
não trabalha, mas também não recebe salário. 

Formalização. Defensores da medida dizem assim que será possível formalizar 
empregados que atualmente são informais. Críticos, ao contrário, dizem que o contrato 
deve deteriorar a relação trabalhista ao permitir a migração de contratos tradicionais 
para intermitentes. 

Na Casa Civil, além do debate sobre o funcionamento do contrato intermitente, 
também é feita análise jurídica sobre eventual edição de MP de um tema que será 
votado brevemente no Senado. Há dúvida se o procedimento poderia ser questionado 
judicialmente. 

A MP em elaboração pode ser editada nos próximos dias, antes mesmo da 
votação da reforma trabalhista no plenário do Senado. A iniciativa quer mostrar o 
comprometimento e apoio do governo aos pontos que senadores querem alterar na 
reforma. Assim, o Palácio do Planalto tenta evitar dissidências entre os parlamentares. 

Hoje, o texto será apresentado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do 
Senado e o projeto deverá ser votado na próxima semana. Aprovado, o texto segue 
para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Lá, não é descartado requerimento 
de urgência para levar o tema diretamente ao plenário do Senado – o que aceleraria a 
tramitação em alguns dias. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,medida-provisoria-colocara-limite-ao-
trabalho-intermitente,7000183074 
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10.  Curtas 

IGP-DI tem deflação em maio e acumula queda de preços de 1,63% no ano 

 
07 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou deflação 

(queda de preços) de 0,51% em maio. Em abril, houve deflação de 1,24%. Segundo a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-DI acumula queda de preços de 1,63% no 
ano. Em 12 meses, a inflação é de 1,07%. Os números foram anunciados hoje (7), no 
Rio de Janeiro, pela FGV. 

A queda de preços pelo IGP-DI em maio foi provocada pelos preços no 
atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que acusaram 
deflação de 1,10%. Em abril, a deflação havia sido de 1,96%. 

Os preços no varejo, medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor, tiveram 
aumento de 0,52% em maio, uma taxa maior que a inflação de 0,12% em abril. O 
Índice Nacional de Custo da Construção também registrou inflação em maio: 0,63%. 
Em abril, tinha sido anotada deflação de 0,02%. O IGP-DI de maio foi calculado com 
base em preços coletados entre os dias 1º e 31 do mês. 

Inflação pelo IPC-S registra queda na primeira semana de junho 

 
08 de Junho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O IPC-S de 07 de junho de 2017 apresentou variação de 0,39%, 0,13 ponto 
percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação. 

 Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice 
apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do 
grupo Habitação (1,71% para 1,20%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 10,88% 
para 6,80%. 

 Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Transportes (0,08% para 0,01%), Vestuário (0,70% para 0,56%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,75% para 0,73%) e Alimentação (-0,26% para -0,27%). Nestas classes de 
despesa, vale destacar o comportamento dos itens: gasolina (0,01% para -0,39%), 
roupas (0,93% para 0,41%), medicamentos em geral (1,06% para 0,72%) e hortaliças 
e legumes (-2,49% para -3,58%), respectivamente. 

 Em contrapartida, os grupos: Educação, Leitura e Recreação (-0,08% para 
0,15%), Despesas Diversas (0,48% para 0,53%) e Comunicação (0,28% para 0,30%) 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as 
maiores contribuições partiram dos itens: passagem aérea (-9,57% para 1,81%),tarifa 
postal (6,32% para 8,24%) e tarifa de telefone móvel (0,32% para 0,43%), 
respectivamente. 

A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 15.06.2017, será 
divulgada no dia 19.06.2017. 
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11. 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 
 
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 
 
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 
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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 
 
07/06/2017 até 08/06/2017 – EBS 2017 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções Rebouças 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/06/2017 até 08/06/2017 – EBS 2017 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções Rebouças 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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