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1. Crédito e Financiamento 

Empréstimo do BNDES para empresas menores cresce 200% 

 
02 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Com R$ 1 bilhão ao ano em novos financiamentos, banco quer dobrar esse 
valor com ajuste nas regras, em agosto 
 

Impulsionado por ajustes nas regras feitas no ano passado, o BNDES 
FGI, fundo garantidor para empresas de menor porte administrado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), registrou aumento 
de 200% no valor dos empréstimos garantidos nos cinco primeiros meses do 
ano, na comparação com igual período de 2016. O ritmo da entrada de novos 
financiamentos no fundo está em torno de R$ 1 bilhão ao ano, mas há espaço 
para acelerar, segundo a instituição. 

O banco aposta em um novo ajuste, que pode ser adotado já em agosto, 
para dobrar esse valor para R$ 2 bilhões ao ano, disse o superintendente de 
Comércio Exterior e Fundos Garantidores, Leonardo Pereira. 

A falta de garantias é um dos principais entraves para que as 
companhias de menor porte acessem financiamentos do BNDES. Mesmo nas 
linhas específicas, é comum uma pequena empresa não poder pedir o 
empréstimo porque não atende exigências, como uma garantia corporativa, ou 
não tem como arcar com o custo de uma fiança bancária. 

Tanto que, até dezembro de 2016, 64,5% das 24.105 empresas que 
contrataram operações no BNDES com garantia do FGI nunca tinham tomado 
crédito no banco de fomento. Ou seja, a garantia do fundo foi necessária para 
viabilizar o primeiro financiamento. “É um dos indicadores que mostram a 
efetividade do FGI”, disse Pereira. 

Novas regras. No ano passado, o BNDES fez mudanças no FGI. Uma 
delas foi ampliar o limite do valor a ser garantido sem contragarantias, de R$ 1 
milhão para R$ 3 milhões. Até esse valor de garantia, a empresa só precisa 
apresentar aval dos sócios. “É um valor bem adequado para financiamentos a 
empresas que faturam de R$ 15 milhões a R$ 40 milhões”, afirmou Pereira. 

Outra mudança foi a melhoria das condições nas garantias para 
empréstimos de outros bancos. Só em 2015, o FGI passou a aceitar 
financiamentos de bancos que não o BNDES. “Essa modalidade é recente, 
então ela ainda tem poucas operações. A grande maioria é com o BNDES”, 
disse Fernando Mantese, chefe do Departamento de Política e Gestão de 
Instrumentos de Garantia do BNDES. 

Essas mudanças, somadas a um crescimento na demanda nas 
operações indiretas, especialmente no Progeren (linha de capital de giro do 
BNDES), explicam o crescimento de 200% no FGI este ano, segundo os 
executivos. Em 2016, o valor dos financiamentos garantidos já havia saltado 
31%. 
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Ainda assim, até o fim de maio, o FGI havia garantido só R$ 4,4 bilhões, 
de um total de R$ 6 bilhões em financiamentos realizados, menos da metade 
do máximo que o fundo pode garantir, que é R$ 10,9 bilhões. Ou seja, há 
espaço para crescer. Embora destaquem que o crescimento do FGI depende 
da maturação da carteira, os executivos do BNDES apostam em mais 
mudanças. 

O foco agora é a rede de bancos repassadores do crédito do BNDES. 
No diagnóstico de Pereira, em parte, o FGI não é mais utilizado porque os 
agentes financeiros não oferecem o produto a seus clientes. Um dos motivos é 
que o FGI trabalha com parâmetros e regras de diligência e análise de risco 
diferentes dos bancos privados, segundo Mantese. 

Por isso, a ideia é simplificar esses parâmetros, aproximando os 
sistemas do FGI das regras usadas pelos bancos repassadores. “O método 
que o banco usa na política de crédito e na renegociação vai poder ser 
reproduzido. Vamos convergir para a prática operacional da ponta, com a qual 
os bancos estão acostumados”, disse Pereira, lembrando que a medida ainda 
depende de aval da diretoria. O executivo acha possível aprovar a mudança 
em agosto. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,emprestimo-do-bndes-para-
empresas-menores-cresce-200,70001873402 
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Serviços 

ICS de junho de 2017 

 
30 de Junho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) da Fundação Getulio Vargas recuou 
2,8 pontos em junho, para 81,9 pontos. O desempenho negativo no mês deve-se, 
sobretudo, à piora das expectativas. O Índice de Expectativas (IE-S) do setor caiu 5,2 
pontos, enquanto o Índice da Situação Atual (ISA-S) cedeu apenas -0,4 ponto.  

“A intensificação da tendência de ajuste nas expectativas, que vinha sendo 
observada desde o início do segundo trimestre, foi muito provavelmente influenciada 
pela turbulência no ambiente político a partir do 17 de maio. As avaliações sobre a 
situação corrente também foram afetadas, com o índice interrompendo uma sequência 
de três meses de alta. Assim, ao final do primeiro semestre, ampliam-se os sinais de 
manutenção de um cenário de atividade fraca, adiando uma fase mais clara de 
recuperação do setor.” avalia Silvio Sales, consultor do FGV/IBRE. 

A queda de 2,8 pontos da confiança de Serviços em junho foi a maior desde 
setembro de 2015 (-3,0 pontos) e teve um perfil setorialmente generalizado, atingindo 
9 das 13 atividades pesquisadas. A principal contribuição para a variação do IE-S em 
junho foi dada pelo indicador que mede as expectativas em relação a Demanda nos 
três meses seguintes, que recuou 5,3 pontos, para 84,7 pontos. No caso do ISA-S, a 
maior contribuição para a queda no mês foi dada pelo indicador de Situação Atual dos 
Negócios, que caiu 0,7 ponto para 78,3 pontos. 

O NUCI do setor de serviços caiu 0,9 ponto percentual em junho, para  81,5%,  
o menor nível da série histórica. 

 Fatores Limitativos à Produção 
Entre os fatores que vêm sendo apontados como entrave à atividade das 

empresas, o quesito Demanda Insuficiente continua liderando as reclamações, tendo 
sido apontado por 39,4% das empresas em junho.  A segunda maior frequência 
relativa de citações em junho foi para a opção de resposta aberta (Outros Fatores), 
marcada por  33,5%  das empresas. Ao classificarmos as respostas livres da opção  
Outros Fatores em duas  grandes categorias, Clima Econômico e Clima Político, 
observa-se um  forte indicativo da influência do ambiente político na avaliação das 
empresas sobre o rumo dos negócios em junho. A citação ao Clima Político como um 
fator limitativo supera pela primeira vez desde outubro de 2014, período de eleições, o 
Clima Econômico, o que reforça a interpretação de que a piora das expectativas esteja 
relacionada  aos eventos de 17 de maio. 

A edição de junho de 2017 coletou informações de 1986 empresas entre os 
dias 1 e 27 deste mês. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880811D8E34B9011D9CD2729604BD
&contentId=8A7C82C5593FD36B015CF89A189B42AF 

 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Alimentação 

Brasil tem 2 dos 14 gargalos que ameaçam abastecimento global de 
alimentos 

 
01 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Segurança alimentar mundial depende cada vez mais dos pontos de 
distribuição estratégica, mas mudanças climáticas e crises potenciais podem 
colocá-los em risco. 
 

Há apenas 14 gargalos no comércio mundial de alimentos, mas eles são 
fundamentais para a segurança alimentar de toda a população do planeta. 

São portos e pontos de comercialização fundamentais para a compra, a 
venda e a distribuição de alimentos, de acordo com um recente relatório da 
Chatham House, centro de estudos com base no Reino Unido. 

Três deles estão na América Latina: o canal do Panamá, as rodovias do 
interior brasileiro e os portos do sul e sudeste do Brasil. 

Outros desses pontos de gargalo incluem o estreito de Gibraltar, as 
ferrovias do interior dos Estados Unidos, o estreito de Hormuz (no Oriente 
Médio) e o estreito de Dover, no norte da Europa, por exemplo. 

Mas as mudanças climáticas, a estrutura deficiente e as potenciais 
crises poderiam colocar em risco essas rotas de comércio. 

"Há pontos de gargalo marítimos (estreitos e canais), costeiros (portos) e 
terrrestes (estradas, ferrovias e hidrovias), e o comércio global de alimentos 
depende fortemente deles", afirma o estudo. 

"Interrupções em um ou mais desses pontos poderiam ter enormes 
impactos. Os preços globais dos alimentos, o abastecimento de mercados 
locais, a sobrevivência de comerciantes e agricultores e a provisão de comida 
para as comunidades mais vulneráveis dependem do movimento contínuo de 
bens através de fronteiras e oceanos." 

Sobre o Brasil, que é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, 
o relatório lembra que "fortes chuvas tornam intransitáveis as rodovias mal 
conservadas em diversas ocasiões, impedindo o transporte de comida das 
fazendas no interior do país aos portos litorâneos". 

"Um cenário extremo - em que portos na costa americana fossem 
fechados por conta de um furacão ao mesmo tempo em que estradas-chave do 
Brasil fossem inundadas pelas chuvas - poderia reduzir pela metade o 
suprimento global de soja", prossegue o estudo. 

Os pesquisadores citam também os impactos políticos que crises 
relacionadas à distribuição de alimentos podem causar. 

"Interrupções (de fornecimento alimentar) podem estimular a 
instabilidade política. Governos dependem do funcionamento desses pontos de 
gargalo para garantir o suprimento eficiente de comida para suas populações. 
Uma colheita fraca de trigo na região do mar Negro, por exemplo, contribuiu 
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para a ocorrência de protestos no norte da África entre 2010 e 2011; esses 
protestos evoluíram para a Primavera Árabe." 

Proteção 
A Chatham House também advertiu que é preciso agir para proteger as 

principais rotas de transporte de alimentos, tais como o canal do Panamá, o 
canal de Suez e do estreito da Turquia. 

Quase 25% dos alimentos do mundo são comercializados nos mercados 
internacionais. Isso, diz o relatório, faz com que a oferta de produtos e seus 
preços sejam vulneráveis a crises imprevistas ou mudanças climáticas. 

A infraestrutura nesses pontos é, em muitos casos, antiga e enfrentaria 
dificuldades para fazer frente a desastres naturais que devem se multiplicar à 
medida que o planeta se aquece, diz o relatório. 

Seus autores também aconselham os governos a investir em 
infraestrutura "resistente ao tempo" e a diversificar a produção e o 
armazenamento de alimentos. 

Interdependência 
O relatório dá exemplos de quão dependente é o mundo dessas 

negociações internacionais: 
"Os riscos crescem à medida que fazemos mais interações comerciais 

entre os países e aumenta a presença de alterações climáticas", diz Laura 
Wellesley, uma das autoras do estudo. 

"Existem riscos tanto para a segurança alimentar dos países 
importadores como para as economisas exportadoras de alimentos." 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-tem-2-dos-14-gargalos-que-
ameacam-abastecimento-global-de-alimentos.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Operadoras de plano de saúde ampliam receita, apesar de perda de clientes 

 
02 de Julho de 2017 

Fonte: Extra 
 

A recessão e o desemprego fizeram com que mais de 1,5 milhão de pessoas 
deixassem de ter plano de saúde no ano passado. Mesmo assim, as operadoras 
conseguiram aumentar seus ganhos: a receita das empresas cresceu 12%, e o lucro 
líquido aumentou 66%, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Segundo especialistas, a estratégia para obter resultados melhores em ano de 
crise é repassar a conta para o consumidor. Há reajustes de planos coletivos — 
equivalentes a 80% do mercado — que chegam a 40%. Nos planos individuais, o 
aumento foi de 13,55%, índice similar aos dos últimos dois anos. A própria ANS 
reconhece o problema e diz que a tendência é que os planos de saúde se tornem um 
serviço de elite. 

O reajuste dos planos foi muito superior à inflação, que fechou o ano passado 
com alta de 6,29%. Mesmo assim, as contas não fecham para as operadoras, muito 
menos para os usuários. Os planos individuais, cujo reajuste é fixado pela ANS, 
praticamente não estão disponíveis no mercado. O consumidor, muitas vezes, é 
levado a contratar planos coletivos por adesão, nos quais o reajuste é livremente 
negociado entre operadora e empresa ou associação que contratou o serviço. Ao 
aumentar o preço da mensalidade, as operadoras empurram mais consumidores para 
fora dos planos e não resolvem a pressão de custos médicos e hospitalares, que 
subiram 14% no último ano. Para analistas, há risco até de se inviabilizar o segmento. 

— As operadoras estão lucrando num contexto de crise em que outros setores 
estão indo mal. Se está havendo prejuízo pelo aumento maior de despesas que de 
receita, ele não está sendo repassado ao acionista, mas ao consumidor — diz Ana 
Carolina Naverrete, pesquisadora de saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec). 

O estudante Michel Menezes, de 19 anos, contratou seu primeiro plano de 
saúde, em fevereiro, e já sentiu o peso do reajuste: foram 28%, aplicados em maio. 

— Consigo pagar porque ainda moro com meus pais. Mas o valor me 
surpreendeu por vir antes de completar um ano que firmei o contrato e pelo percentual 
— diz Menezes, que teve o aumento aplicado na data de aniversário do contrato de 
adesão ao qual se vinculou. 

A conta para Marco Antônio Cavalcanti veio ainda mais salgada. O fotógrafo 
aposentado, de 65 anos, teve seu plano reajustado em 40%, em junho, para R$ 2.900. 
Sem êxito na tentativa de negociar com a administradora do benefício, ele vai recorrer 
à Justiça. 

— Minha aposentaria toda vai para pagar essas taxas — desabafa Cavalcanti. 
PLANOS ATRASAM PAGAMENTO 
Segundo José Cechin, diretor-executivo da Fenasaúde (federação com 23 

grandes empresas do setor) e ex-ministro da Previdência, as operadoras fecharam as 
contas com déficit em seis dos últimos dez anos. De acordo com Cechin, o resultado 
positivo de 2016 — de R$ 6,46 bilhões — foi influenciado por ganhos obtidos com a 
aplicação financeira das reservas obrigatórias exigidas pela ANS. A regra é uma forma 
de assegurar que as empresas tenham recursos para garantir a operação futura. Outro 
fator que contribuiu para o salto de 66% nos ganhos do segmento foi a reversão de 
depósito judicial de uma das empresas. 
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— A preocupação das nossas associadas é que a despesa com a assistência 
está crescendo mais rapidamente do que as receitas. E a sinistralidade (frequência de 
uso) também cresceu de uma média de 75% para 85% em 2016 — destaca Cechin. 

Pedro Ramos, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Grupo 
(Abramge), que reúne os planos, afirma que 30% das operadoras que atuam no 
mercado estão no negativo. Ele argumenta que o setor sofreu com reajustes 
represados em governos anteriores e que, mesmo com os aumentos recentes, o 
equilíbrio dos contratos ainda não foi retomado. O setor busca fechar um acordo com 
os hospitais — que representam 40% das despesas — com duração de cinco anos 
para reduzir custos. A proposta é trocar o pagamento por procedimento por um 
modelo de pacote de serviços: 

— Estamos reescrevendo a relação com os hospitais no Brasil. 
Ramos diz ainda que só um modelo adequado de reajustes permitiria 

mensalidades mais baixas no futuro: 
— Precisamos aumentar a oferta de produtos, acabar com o imbróglio dos 

reajustes por faixa etária, que sobrecarregam os jovens. Estão todos embalados por 
uma canção que diz que os planos têm que dar tudo, mas tudo tem um custo. Isso não 
pode ser suportado. 

Nos hospitais, por sua vez, os efeitos da crise se refletem nos atrasos dos 
pagamentos das operadoras, que variam de 15 a 60 dias, nos casos mais graves, 
segundo Fernando Boigues, vice-presidente da Federação dos Hospitais do Estado do 
Rio (Feherj). Ele afirma que é necessário fazer mudanças no modelo. 

— É preciso fazer um estudo sobre esse pagamento por pacotes e trabalhar 
em prevenção de custo — diz Boigues. 

Rodolfo Garcia Maritano, superintendente executivo da Unimed Brasil, admite 
que o ritmo de reajuste não é sustentável para o consumidor. 

— Ao aplicar um aumento elevado, você estimula quem usa pouco o plano a 
sair. Ficam aqueles que usam com maior frequência. Isso não é sustentável. No 
entanto, os custos na área de saúde sobem de elevador, enquanto os reajustes vão 
pela escada. Para mexer no custo, é preciso mexer na abrangência da cobertura e em 
gestão assistencial — afirma. 

Até agora, a solução apresentada pelas empresas para resolver a crise é 
diminuir ainda mais a regulação sobre o setor. Na Câmara dos Deputados se discute, 
em regime de urgência, a mudança na Lei 9.656/1998, que rege a saúde suplementar. 
Simultaneamente, a ANS discute com especialistas uma proposta do Ministério da 
Saúde de criação de planos acessíveis. Nas duas frentes, as iniciativas preveem uma 
regulação ainda menor dos reajustes — hoje, somente planos individuais ou coletivos 
com até 30 beneficiários são acompanhados pela agência. Outras sugestões incluem 
reajustes baseados em planilha de custos das empresas, prazo maior para 
atendimento e redução de coberturas. 
 
https://extra.globo.com/noticias/economia/operadoras-de-plano-de-saude-ampliam-
receita-apesar-de-perda-de-clientes-21544208.html 
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5.  Serviços – Transportes  

Transporte público informal é principal meio de mobilidade no Norte e 
Nordeste 

 
30 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O estudo inédito Ligações Rodoviárias e Hidroviárias, referente a 2016, 

divulgado hoje (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
mostra que o transporte público informal é um dos principais meios de 
mobilidade da população das regiões Nordeste e Norte do país. Os transportes 
sem Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) se concentram 
majoritariamente no Nordeste. Essa realidade é mais comum nas viagens de 
quem mora em cidades pequenas. 

As linhas de maior frequência são aquelas que se direcionam para as 
capitais, procedentes de seu entorno. A informalidade também é grande no 
norte de Minas Gerais, com grande número de linhas sem CNPJ para a capital 
Belo Horizonte. A pesquisa analisou a rede urbana brasileira com base nas 
ligações por transporte de passageiros público e coletivo. A coleta de dados foi 
feita nos terminais rodoviários e hidroviários, nos pontos de venda de 
passagens, nas paradas de ônibus e nos locais de transporte alternativo de 
todos os municípios brasileiros. De acordo com o gerente de Redes e Fluxos 
de Coordenação Geográfica do IBGE, Marcelo Motta, os dados podem 
contribuir não apenas na elaboração de políticas públicas, como também em 
estratégias de negócios. 

“O transporte público intermunicipal marca bem as regiões de influência 
das cidades. Ao mapear essas linhas, temos noção do alcance de onde vêm as 
pessoas para comprar bens e serviços. Isso pode servir de subsídio para o 
planejamento, por exemplo, de onde localizar um hospital”, disse ele. “E 
mesmo para o setor privado. Por exemplo, quem quiser criar um shopping novo 
pode buscar o ponto onde há uma confluência de linhas”. 

A pesquisa mostra ainda que em 320 municípios não foi registrado 
nenhum tipo de transporte intermunicipal público com regularidade temporal ou 
espacial. Essa falta diz por que a população se utiliza apenas de transporte 
particular ou tem sistema de transporte público que funciona de acordo com a 
demanda. 

Os estados de São Paulo (467.532,25), Minas Gerais (397.978,25) e da 
Bahia (342.730) apresentam o maior número de saídas semanais. São Paulo é 
a cidade com maior número de ligações rodoviárias (1.477) e com os maiores 
índices de proximidade e intermediação. As ligações hidroviárias se localizam 
quase exclusivamente na Região Norte, devido às longas distâncias entre as 
sedes municipais. A frequência de ligações mostrou-se mais esporádica e rara 
(227.866 saídas semanais). 

O estudo revela que embora o Sudeste seja a região mais populosa do 
país, gera menos saídas semanais de veículos do que o Nordeste, devido à 
grande quantidade de transporte de curto alcance dentro da região. 
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“Quanto maior peso demográfico, maior o fluxo, porém as maiores 
frequências ocorrem no Nordeste, devido à frota de veículos informais que 
atendem às cidades pequenas, médias e grandes. Esse fluxo de ida e volta”, 
explicou Motta. “Além disso, vários municípios confluem para um município 
específico antes de chegar na capital, gerando situações de afunilamento. Tudo 
isso gera uma quantidade muito grande de frequência de viagens”. 

Os custos mínimos mais elevados foram identificados majoritariamente 
no Sudeste e no Sul. Percebe-se uma concentração espacial no Nordeste das 
ligações cujas relações entre o preço das passagens e o tempo de 
deslocamento são mais acessíveis e baratas. 

Algumas regiões apresentaram concentração de transportes 
intermunicipais em uma única cidade, em grande extensão de terra. “Por 
exemplo, quem mora no interior do Amazonas precisa ir a Manaus para poder 
viajar para qualquer outra cidade fora do estado. No interior do Amapá, é 
preciso ir a Macapá para fazer uma baldeação, provocando afunilamentos”. 

Ainda segundo o estudo, as linhas de ônibus com destino a cidades 
estrangeiras são voltadas principalmente para os países do Mercosul. Os 
destinos principais são Buenos Aires (Argentina), Montevidéu e Punta del Este 
(Uruguai), Ciudad del Este, Assunção (Paraguai) e Puerto La Cruz (Venezuela). 
O estudo sugere que o turismo é o principal motivador dessas viagens. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/editada-embargo-
10h-transporte-publico-informal-e-principal-meio 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Anac pode autorizar táxi aéreo a vender passagens e fazer voo regular 
para capitais 

 
01 de Jullho de 2017 

Fonte: G1 
 
Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil disse ao G1 que objetivo da 
medida é incentivar a aviação regional. Regra atual restringe a operação 
dessas empresas no país. 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) quer dar mais liberdade para 
a atuação de empresas de taxi aéreo no país. De acordo com o diretor da Anac 
Ricardo Fenelon, essas empresas podem ganhar autorização para vender 
passagens para voos regulares, pré-agendados, inclusive envolvendo capitais. 

Um processo que trata do assunto deve ser votado pela diretoria da 
Anac nas próximas semanas. 

Na prática, a mudança nas regras permitirá a ampliação do número de 
companhias aéreas no país. As empresas de taxi aéreo poderiam passar a 
competir por passageiros com Gol, Latam, Azul e Avianca. 

Hoje, mediante autorização da Anac, uma empresa de táxi aéreo até 
pode vender passagem e fazer voos regulares, desde que os aeroportos de 
origem e destino não tenham nenhum voo regular. 

Além disso, a autorização só vale por dois anos e a empresa de taxi 
aéreo é obrigada a interromper o serviço regular caso, dentro desse período, 
uma empresa comercial, como a Gol, decida passar a operar naqueles 
aeroportos. 

O táxi aéreo é um transporte particular, usado por executivos, por 
exemplo. O horário, local de partida e destino, além do preço, são negociados 
entre o cliente e a empresa aérea. Para esse tipo de transporte podem ser 
usados aviões com capacidade para, no máximo, 30 passageiros. 

Aviação Regional 
Fenelon disse ao G1 que o principal objetivo da mudança é incentivar a 

oferta de voos regionais, que envolvem cidades menores. Entretanto, disse ele, 
as empresa de táxi aéreo vão poder operar voos em aeroportos maiores, como 
os das capitais. 

"A gente começou a perceber que era preciso adequar nossas normas à 
realidade. De segurança a gente não abre mão, mas vão surgindo serviços que 
não impactam a segurança, mas precisam de adequação", afirmou Fenelon. 

Segundo o diretor, se a empresa tem o piloto com habilitação necessária 
e o avião com o motor adequado e a manutenção em dia, a Anac não vai 
interferir no negócio. 

"Não importa se está sendo feito por uma operação de táxi aéreo ou 
venda de bilhete", disse. 

De acordo com Fenelon, ao optar pela venda de bilhetes, as empresas 
de taxi aéreo terão que cumprir as mesmas regras que as empresas de 
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aviação comercial, entre elas as que preveem proteções aos passageiros, 
como assistência em caso de atrasos ou cancelamentos e até mesmo limites 
de bagagem. 

Aeroportos regionais 
Além de flexibilizar as regras para permitir que empresas de táxi aéreo 

vendam passagens, a Anac deve colocar em votação no segundo semestre 
uma proposta que permitirá que pequenos aeroportos operem voos regulares 
sem que seja necessário adquirir um caminhão de combate a incêndio. 

Hoje, explicou o diretor da Anac Juliano Noman, o custo de se ter um 
caminhão de bombeiros, que é de mais de R$ 1 milhão, impede vários 
aeroportos de operarem mais voos. A proposta é fixar um limite com relação ao 
volume de passageiros. 

Segundo Noman, muitas vezes o custo de se manter a estrutura de 
combate a inocência é maior do que o que o aeroporto arrecada em um ano. 

Em entrevista ao G1, o diretor afirmou que a exigência de estrutura de 
combate a incêndio é o principal impedimento para a operação de pequenos 
aeroportos. 

Noman afirmou que há questões mais essenciais de segurança, como 
garantir um perímetro de segurança em volta do aeroporto, garantir que o 
aeroporto seja cercado, a iluminação e a sinalização. 

"Tudo isso não custa 20% do que custa manter um anti-incêndio”, disse. 
No exterior, mesmo regras consideradas mais conservadoras não 

exigem caminhões de bombeiros para aeroportos que movimentem menos de 
100 mil passageiros por ano. 

Atualmente, aeroportos sem carros de corpo de bombeiros só pode 
receber um voo semanal de avião de grande porte ou dois voos semanais de 
aeronaves de menor porte. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/anac-pode-autorizar-taxi-aereo-a-vender-
passagens-e-fazer-voo-regular-para-capitais.ghtml 
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação perde ritmo, mas preço ainda é alto nas gôndolas 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Para economistas, momento favorece principalmente a baixa renda, só que 
desemprego e salário depreciado impedem a sensação de alívio 
 

A inflação tem perdido fôlego nos últimos meses, e as projeções para 2017 se 
mantêm em queda. Apesar disso, com o desemprego em um patamar elevado, o nível 
de preços, ainda alto, continua a pesar no bolso do consumidor, inclusive das famílias 
de baixa renda, que teoricamente seriam as mais favorecidas pelo momento. 

Os alimentos in natura, por exemplo, registram aumento de apenas 1% nos 
últimos 12 meses. “Os preços que têm tido alta maior são referentes a serviços, como 
lazer. E, como boa parte da cesta de consumo da baixa renda é de itens de 
alimentação, o custo desses produtos já não pesa tanto quanto pesava no ano 
passado”, afirma André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Ele reforça, porém, que a queda na renda tira o efeito de alívio da 
desaceleração dos preços. “Muitas pessoas estão desempregadas ou com salário 
defasado. Por isso, a percepção é de que ficou mais difícil bancar as contas.” 

Se as projeções do Banco Central se confirmarem, o Brasil pode registrar em 
junho, segundo o Boletim Focus, uma queda de 0,07% no Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (IPCA) – o que seria a primeira deflação para este mês desde 2006. 
No entanto, na avaliação do economista e professor da Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Heron do Carmo o índice de 
preços costuma cair em junho devido à sazonalidade de produtos agrícolas e, 
portanto, a queda generalizada dos preços não deve se sustentar por um período mais 
longo. 

“Vivemos uma conjunção de fatores que contribuem para essa deflação, como 
a diminuição dos preços administrados, por exemplo. Mas esse cenário não irá 
permanecer, e é isso que distingue um processo deflacionário de uma queda 
episódica de preços”, ele destaca. 

O consumidor que mais se beneficia com a queda da inflação é aquele que 
consome itens básicos, como alimentos, aponta o professor. “A deflação traz um 
benefício significativo para aquela parcela da população de baixa renda que paga o 
‘imposto inflacionário’, que não tem condições de aplicar seu dinheiro (e protegê-lo), 
tendo seus gastos concentrados em itens de primeira necessidade”, afirma.  

Salários. Em relação ao reajuste de salários, segundo especialistas, há um 
movimento de correção. Em anos anteriores, eles subiram acima do aumento dos 
preços e, agora, com os indicadores desacelerando, o reajuste deve ser menor, 
especialmente no terceiro trimestre – o que tende a levar a inflação ainda mais para 
baixo. “O choque nos preços dos alimentos, somado ao reajuste menor dos salários 
tem um efeito inercial positivo sobre a inflação”, diz Carlos Kawall, economista-chefe 
do Banco Safra. “Quando o mercado estava aquecido, havia aumentos reais. Agora, a 
ênfase está na garantia do emprego.” 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-perde-ritmo-mas-preco-ainda-e-
alto-nas-gondolas,70001874400 

Voltar ao índice  
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8. Emprego 

Desemprego fica em 13,3% em maio e atinge 13,8 milhões 

 
30 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Trata-se de uma redução em relação à taxa de abril, que foi de 13,6%. Mas na 
comparação com mesmo período do ano anterior, quando o índice foi de 
11,2%, o quadro é de elevação. 
 

O desemprego ficou em 13,3% no trimestre encerrado em maio, 
segundo dados divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa Pnad Contínua. No 
período, o Brasil tinha 13,8 milhões de desempregados. 

Trata-se de uma redução em relação à taxa do trimestre encerrado em 
abril, que foi de 13,6%. Mas, na comparação com o mesmo período do ano 
anterior, quando o índice foi de 11,2%, o quadro foi de elevação (2,1 pontos 
percentuais). Segundo o instituto, é a segunda queda seguida da taxa desde 
2014, mas a maior taxa para maio da série histórica, iniciada em 2012. 

A taxa de desemprego é medida pelo IBGE por meio de uma média 
móvel trimestral, ou seja, de três meses, portanto, o dado de maio se refere ao 
período de março a maio. O instituto divulga a taxa mensalmente. 

Para o IBGE, a taxa de desemprego permaneceu estável em relação ao 
trimestre de dezembro a fevereiro, que foi de 13,2%. 

A população desocupada permaneceu estável em relação ao trimestre 
terminado em fevereiro, quando havia 13,5 milhões de desempregados, e 
20,4% (mais 2,3 milhões de pessoas) maior que no mesmo trimestre de 2016. 

A população ocupada (89,7 milhões) manteve-se estável em relação ao 
trimestre terminado em fevereiro, mas caiu 1,3% (menos 1,2 milhão de 
pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2016. 

No ano, é a primeira vez que o contingente de desocupados fica abaixo 
de 14 milhões. 

“Nós tivemos uma desaceleração no processo de queda da população 
ocupada, mas essa desaceleração vem acompanhada de uma queda forte do 
contingente de carteira assinada”, analisa o coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo. 

Azeredo salienta que é necessário aguardar as próximas divulgações da 
pesquisa para se fazer uma análise mais detalhada do cenário de desemprego 
no país. 

“Qualquer análise que se faça agora do mercado de trabalho, com esses 
dados que mostram uma taxa que está estável contrapondo com uma redução 
do emprego registrado é conjecturar”, diz. O pesquisador destacou que é um 
resultado bom a estabilidade da desocupação, mas ela pode vir acompanhada 
do desalento, que é o grupo de pessoas com potencial para trabalhar mas que 
não procuraram emprego nos últimos 30 dias. 
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Carteira assinada 
No trimestre terminado em maio, havia no país 33,3 milhões de 

trabalhadores com carteira assinada. É o menor contingente desde 2012. O 
pico de carteira assinada foi atingido em maio de 2014, quando o país 
apresentava pleno emprego e o contingente total com carteira assinada chegou 
a 36,7 milhões. 

Houve redução em ambos os períodos de comparação: frente ao 
trimestre dezembro-janeiro-fevereiro (-1,4% ou menos 479 mil pessoas) e no 
confronto com o trimestre de março a maio de 2016 (-3,4% ou redução de 1,2 
milhão de pessoas) 

“Em dois anos, nós perdemos cerca de 2,7 milhões de postos com 
carteira de trabalho assinada”, disse o coordenador. Azeredo ressaltou que a 
redução do contingente de trabalhos com carteira assinada foi o primeiro sinal 
da crise no mercado de trabalho. 

Segundo o pesquisador do IBGE, a redução dos postos com carteira de 
trabalho assinada na comparação com o trimestre terminado em fevereiro “é 
mais impactante que a estabilização da taxa de desocupação”. 

No período de março a maio, os empregados no setor privado sem 
carteira de trabalho assinada (10,5 milhões de pessoas) apresentaram 
elevação de 2,2% em relação ao trimestre terminado em fevereiro. Em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior, também houve aumento, de 4,1% - 
adicional estimado em 409 mil pessoas. 

Autônomos e domésticos 
A categoria dos trabalhadores por conta própria, formada por 22,4 

milhões de pessoas, registrou estabilidade na comparação com o trimestre 
anterior (dezembro a fevereiro de 2017). Em relação ao mesmo período do ano 
anterior o movimento foi de queda (-2,6%, ou seja -599 mil pessoas). 

A categoria dos trabalhadores domésticos, estimada em 6,1 milhões de 
pessoas, se manteve estável em ambos os trimestres comparativos. 

Nível de ocupação 
O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em 

idade de trabalhar) também ficou estável em relação ao trimestre terminado em 
fevereiro (53,4%). Em relação ao nível de ocupação do mesmo trimestre de 
2016 (54,7%), houve retração de 1,3 ponto percentual. Foi o menor nível da 
ocupação da série histórica da pesquisa (2012) para trimestres terminados em 
maio. 

Caged 
De acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), no mês de maio, a abertura de vagas formais de 
trabalho superou as demissões em 34,2 mil postos. 

Pelo segundo mês seguido houve criação de postos de trabalho com 
carteira assinada e esta foi a primeira vez desde 2014 que um mês de maio 
registrou mais contratações do que demissões. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-133-no-trimestre-
encerrado-em-maio.ghtml 
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9.  Logística – Transporte Aéreo 

Setor aéreo teve retração de 6,9% em número de passageiros em 2016 

 
30 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Após 13 anos consecutivos de crescimento, houve uma retração de 

6,9% no número de passageiros pagos do setor aéreo brasileiro no ano 
passado. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foram 
transportados um total de 109,6 milhões de passageiros pagos, sendo 88,7 
milhões em voos domésticos e 20,9 milhões em voos internacionais. Em outra 
mudança, a Gol assumiu a liderança do indicador de passageiros por 
quilômetros pagos transportados, após nove anos de domínio da Latam. 

A Anac apresentou hoje (30), os resultados do setor aéreo em 2016, 
com a publicação do Anuário do Transporte Aéreo 2016, que compila as 
principais informações do mercado. “Nos últimos dois anos, o transporte aéreo 
desenvolveu-se em um cenário de recessão econômica no Brasil, o que afetou 
diretamente o desempenho do setor”, informou a agência. 

A quantidade de voos domésticos e internacionais caiu 11,4% e 7,9%, 
respectivamente. No geral, a quantidade de voos em 2016 foi 10,9% menor em 
relação a 2015, tendo sido registrados 964 mil voos. O número ficou abaixo de 
1 milhão pela primeira vez desde 2010, segundo a Anac. 

Tarifa aérea média 
A tarifa aérea média doméstica praticada no ano ficou em R$ 349,14. Já 

o valor médio do quilômetro voado por passageiro registrou redução real de 
4,1%, na comparação com 2015, alcançando valor de R$ 0,308, quando 
computados os dados de todas as linhas aéreas domésticas do país em 2016. 
Nos últimos dez anos, este indicador caiu quase à metade para as 52 linhas 
aéreas domésticas monitoradas desde o início da série histórica. 

Segundo a Anac, neste cenário, a cada 100 assentos comercializados 
em voos domésticos, praticamente oito foram vendidos com tarifas aéreas 
inferiores a R$ 100, tendo a maioria (53,5%) sido comercializada com valores 
abaixo de R$ 300. 

O Espírito Santo registrou a menor tarifa aérea média doméstica em 
2016, com R$ 277,04. Já as viagens com origem ou destino na Paraíba 
apresentaram o menor valor por quilômetro voado, R$ 0,231. 

Empresas aéreas 
A Gol assumiu a liderança do mercado doméstico em termos de 

demanda de passageiros por quilômetros pagos transportados, com 36,0% de 
participação em 2016, seguida pela Latam, líder nos nove anos anteriores, com 
34,7%. Azul e Avianca obtiveram 17,1% e 11,5%, respectivamente. A Latam 
teve sua participação no mercado doméstico reduzida em 5,3% com relação ao 
ano de 2015, enquanto Gol, Azul e Avianca registraram crescimento de 0,2%, 
0,5% e 21,4%, respectivamente. 
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Ao final de 2016, a frota total das empresas aéreas era de 498 aviões, o 
que representou uma queda de 11,2%, em relação ao número apresentado em 
dezembro de 2015. 

Já a quantidade total de empregados das empresas aéreas brasileiras 
foi reduzida em 6,6% em 2016, em relação ao ano anterior. No entanto, o 
número de empregados por aeronave das empresas aéreas nacionais registrou 
aumento de 5,2%, tendo passado de 104,3 em 2015 para 109,8 em 2016. 
Segundo a Anac, esse indicador é utilizado para avaliar a eficiência operacional 
de uma empresa aérea. 

O estudo da Anac traz ainda dados sobre atrasos e cancelamentos, 
mercado internacional e distribuição de voos. O Anuário do Transporte Aéreo 
de 2016 está disponível na seção Dados e Estatísticas do portal da Anac na 
internet. As informações também podem ser conferidas no Painel de 
Indicadores do Transporte Aéreo, que reúne, de forma ilustrativa, os principais 
indicadores do setor. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/setor-aereo-teve-
retracao-de-69-em-numero-de-passageiros-pagos-em-2016 
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10.  Empreendedorismo 

Oficinas de micro empreendedores superam crise e crescem 11,5% 

 
30 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Dados do Simples Nacional (Sinac) mostram que o número de oficinas 

mecânicas mantidas por micro e pequenos empresários em todo o Brasil 
cresceu 11,5% em relação ao ano passado, mesmo com a crise econômica. 

São 355 mil serviços automotivos de micro e pequeno porte neste ano, 
contra 317.691 no ano passado. Os recursos movimentados chegaram a R$ 
66,4 bilhões, em 2016, conforme a Associação de Entidades Oficiais de 
Reparação de Veículos do Brasil (Sindirepa). 

O coordenador do segmento de Transporte, Logística e Mobilidade do 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional), Frederico 
Lopes Cabaleiro, disse hoje (30) que o crescimento do setor se deve à decisão 
dos consumidores que, diante da crise, adiaram a compra do carro novo e 
passaram a procurar mais as oficinas para tentar aumentar a vida útil dos seus 
veículos usados. “O crescimento do consumo no setor acaba aumentando o 
número de micro e pequenas empresas que atuam no ramo (de oficinas)”, 
disse Cabaleiro à Agência Brasil. 

Segundo Cabeleiro, a reposição automotiva, que é a venda de peças, e 
as oficinas mecânicas e de reparação, vêm na contramão da crise que afetou o 
setor automotivo. Já o comércio de varejo de automóveis sob consignação e 
novos de micro e pequenas empresas caiu 4,36% entre 2016 e 2017, 
passando de 3.176 empresas para 3.028, de acordo com o Simples Nacional. 

Empreendedorismo 
Abrir uma oficina de venda de peças e de reparo de automóveis é uma 

saída, no momento atual, para quem quer empreender, afirmou o coordenador. 
Um dos primeiros requisitos é a habilidade técnica. “Competência técnica é 
muito importante para empreender. Mas também tem que ter habilidades 
empreendedoras”, disse, destacando que o Sebrae oferece muitas soluções 
para esse público, porque os mecânicos não têm, em geral, formação 
universitária. 

“O Sebrae configura uma oportunidade de suprir a falta de conhecimento 
empresarial, de direção, afirmou”. Na sua opinião, “quem quer empreender, 
além da habilidade técnica, tem que ter conhecimento gerencial, buscar novas 
soluções e buscar inovar, em especial quem já tem sua oficina mecânica”, 
disse Cabaleiro. Uma das ideias de negócios do Sebrae para quem quer 
empreender é o manual explicativo voltado para os empreendedores. 

O Sebrae disponibiliza também a cartilha Minha Empresa Sustentável, 
mais voltada para quem já tem uma empresa. “Uma empresa sustentável, além 
de reduzir custos para o empreendedor, vai ao encontro dos anseios dos 
consumidores”, observou. 
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Cabaleiro disse acreditar que a tendência é que as pessoas prolonguem 
cada vez mais o uso do carro usado e, neste cenário, as oficinas mecânicas 
devem se expandir ainda mais. 

Exemplos 
Francisco Severiano Alves abriu sua oficina mecânica em 1994. Ele 

tinha experiência na área, mas não conhecia estratégias de gestão de 
negócios. Começou a fazer cursos no Sebrae em 2002 e, em 2010, acabou 
ganhando o Prêmio Competitividade para Micro e Pequenas Empresas (MPE), 
categoria Modelo de Excelência e Gestão no segmento comércio, no estado de 
São Paulo. “Procurei fazer a gestão da empresa”, disse Alves. 

Outro que viu seu negócio prosperar foi Kleybson César Braz de Lucena. 
Ele começou sua oficina em 2005, com dois funcionários, e hoje emprega 22 
pessoas e tem faturamento de R$ 350 mil mensais, contra R$ 30 mil/mês, em 
2005. Segundo Lucena, as dificuldades foram superadas com perseverança e 
a consultoria e treinamentos do Sebrae. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/oficinas-de-micro-
empreendedores-superam-crise-e-crescem-115-no-brasil 
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11. Curtas 

IPC-S de 30 de junho de 2017 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O IPC-S de 30 de junho de 2017 apresentou variação de -0,32%1, 0,20 
ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação. Com 
este resultado, o indicador acumula alta de 1,81 %, no ano e, 3,44%, nos 
últimos 12 meses.  

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 (-0,18% para -0,74%). Nesta classe de 
despesa, cabe mencionar o comportamento do item tarifa de eletricidade 
residencial, cuja taxa passou de -2,16% para -6,56%. 

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Transportes (-0,20% para -0,53%), Alimentação (-0,57% para -0,71%), 
Educação, Leitura e Recreação (0,32% para 0,21%) e Despesas Diversas 
(0,45% para 0,31%). Nestas classes de despesa, vale destacar o 
comportamento dos itens: gasolina (-1,53% para -2,86%), restaurantes (0,30% 
para 0,13%), hotel (-1,29% para -2,26%) e tarifa postal (4,37% para 2,07%), 
respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Saúde e Cuidados Pessoais (0,40% para 
0,52%), Vestuário (0,50% para 0,86%) e Comunicação (-0,17% para -0,10%) 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nestas classe de 
despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: artigos de higiene e 
cuidado pessoal (0,14% para 0,51%), roupas (0,51% para 0,94%) e pacotes de 
internet fixa e internet (-0,94% para -0,50%), respectivamente. 
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Receita abre hoje parcelamento de dívidas para microempreendedores 
individuais 

03 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Começou hoje (3) o prazo para os microempreendedores individuais 

(MEIs) pedirem o parcelamento de dívidas com a Receita Federal. Os débitos 
apurados na forma do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos 
Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei) até a competência do mês 
de maio de 2016 poderão ser pagos em até 120 prestações. 

O pedido de parcelamento deverá ser apresentado a partir de hoje até 2 
de outubro de 2017, das 8h às 20h, horário de Brasília, exclusivamente por 
meio do site da Receita Federal , do portal e-CAC ou do portal do Simples 
Nacional. Para o parcelamento, não é necessária apresentação de garantia. O 
valor mínimo das parcelas é R$ 50. 

É a primeira vez, desde a criação do MEI, em 2009, que o governo abre 
um programa de parcelamento de débitos. 

De acordo com a instrução normativa que disciplina o parcelamento, não 
podem ser parcelados débitos, como os inscritos em Dívida Ativa da União, os 
relativos aos Impostos sobre Operações ferentes à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação e sobre Serviços de Qualquer Natureza inscritos em dívida ativa 
dos estados ou municípios, além de multas por descumprimento de obrigação 
acessória e débitos relativos à contribuição previdenciária descontada de 
empregado. 

No parcelamento será possível reduzir o valor da multa. Haverá redução 
de 40% se o requerimento for feito no prazo de 30 dias, contado da data em 
que foi notificado do lançamento ou de 20% se o pedido de parcelamento for 
feito no prazo de 30 dias, contado da data em que foi notificado da decisão 
administrativa de primeira instância. 
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12. Feiras 

 
30/06/2017 até 09/07/2017 – EXPOTCHÊ 
Setor: Multisetores 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
02/07/2017 até 05/07/2017 – FRANCAL 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/07/2017 até 08/07/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
05/07/2017 até 08/07/2017 – EXPOEVANGÉLICA 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE  
 
09/07/2017 até 11/07/2017 – PROFESSSIONAL FAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Expominas BH 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
10/07/2017 até 11/07/2017 – EXPO PIZZARIA ATACADAO 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Anhembi 
Cidade: Sao Paulo - SP 
 
11/07/2017 até 16/07/2017 – MEGA ARTESANAL 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
12/07/2017 até 14/07/2017 – FBV 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Eventos do BarraShoppingSul 
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
12/07/2017 até 15/07/2017 – SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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14/07/2017 até 23/07/2017 – EXPOBEL 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições Rio Apa 
Cidade: Bela Vista  - MS 
 
14/07/2017 até 15/07/2017 – PREVENMATOGROSSO 
Setor: Saúde 
Local: Estádio Arena Pantanal 
Cidade: Cuiabá – MT 
 
16/07/2017 até 18/07/2017 – ENFLOR - GARDEN FAIR 
Setor: Agronegócio 
Local: Recinto da Expoflora 
Cidade: Holambra - SP 
 
16/07/2017 até 18/07/2017 – HAIR BRASÍLIA AND BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília - DF 
 
17/07/2017 até 19/07/2017 – SMARTPHONE CONGRESS 
Setor: Multisetores 
Local: Transamerica Expo Center - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo - SP 
 
17/07/2017 até 20/07/2017 – ELETROLAR SHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Azul Play 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


