
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 172 

18 de Setembro de 
2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 172 – Ano 11 – Brasília, 18 de Setembro de 2017 

 
Sumário 

1. COMÉRCIO – ATACADO ..................................................................................... 3 

PREÇOS NO ATACADO PASSAM A SUBIR E IGP-M ACELERA ALTA A 0,41% NA 2ª 

PRÉVIA DE SETEMBRO, DIZ FGV .................................................................................. 3 

2. COMÉRCIO - SUPERMERCADOS .......................................................................... 4 

CONSUMO DAS FAMÍLIAS MELHORA E SETOR SUPERMERCADISTA PREVÊ 

CRESCIMENTO ............................................................................................................... 4 

3. COMÉRCIO - VAREJO ......................................................................................... 6 

FATURAMENTO DO VAREJO BRASILEIRO TEM PRIMEIRA ALTA EM 2 ANOS, COM 

CRESCIMENTO DE 1,5% EM AGOSTO ........................................................................... 6 

4. BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR ........................................................................... 7 

MAIS DE 37% DOS TRABALHADORES PAGARAM DÍVIDAS COM FGTS ......................... 7 

5. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................... 8 

CONSUMIDORES PRETENDEM GASTAR ATÉ R$ 1 MIL NA BLACK FRIDAY, APONTA 

PESQUISA DO ZOOM ..................................................................................................... 8 

6. LOGÍSTICA – TRANSPORTE AÉREO .................................................................... 9 

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS CRESCE 2,12% EM AEROPORTOS EM JUNHO ............ 9 

7. CURTAS .......................................................................................................... 10 

MICROEMPREENDEDOR TEM ATÉ 2 DE OUTUBRO PARA PARCELAR DÉBITOS NA 

RECEITA ...................................................................................................................... 10 

INFLAÇÃO PELO IPC-S RECUA NA SEGUNDA SEMANA DO MÊS .................................. 10 

8. FEIRAS ............................................................................................................ 11 

 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

1. Comércio – Atacado 

Preços no atacado passam a subir e IGP-M acelera alta a 0,41% na 2ª 
prévia de setembro, diz FGV 

 
18 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
No período, o IPA, que responde por 60% do índice geral e apura a variação 
dos preços no atacado, passou a subir 0,63% 
 

O avanço dos preços no atacado compensou a queda no índice ao 
consumidor e o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 0,41 
por cento na segunda prévia de setembro, após variação positiva de 0,03 por 
cento no mesmo período do mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas 
(FGV) nesta segunda-feira. 

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde 
por 60 por cento do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, 
passou a subir 0,63 por cento após queda de 0,14 por cento na segunda prévia 
de agosto. 

Dentro do IPA, as Matérias-Primas Brutas aceleraram a alta a 1,91 por 
cento, ante avanço de 0,98 por cento antes, com destaque para o 
comportamento dos itens bovinos, milho e mandioca. 

Já os Bens Intermediários passaram a subiram 0,35 por cento, ante 
queda de 0,23 por cento na segunda prévia de agosto. O destaque ficou para o 
subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção. 

Para o consumidor os preços tiveram queda, com o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), que tem peso de 30 por cento no índice geral, registrando 
deflação de 0,10 por cento, contra alta a 0,36 por cento antes. 

O principal destaque foi o grupo Transportes, que desacelerou a alta a 
0,42 por cento, ante avanço de 1,7 por cento antes, influenciado principalmente 
pela gasolina. O preço deste item teve alta de 1,83 por cento na segunda 
prévia de setembro, depois de ter subido 8,52 por cento no mesmo período do 
mês anterior. 

Por sua vez apresentaram queda nos preços os grupos Alimentação, 
Habitação, Comunicação e Despesas Diversas. Já o Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC) avançou 0,22 por cento na segunda prévia de setembro, 
depois de subir 0,31 por cento no mês anterior. 

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de 
contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis. A segunda prévia 
do IGP-M calculou as variações de preços no período entre os dias 21 do mês 
anterior e 10 do mês de referência. 
 
http://www.dci.com.br/economia/precos-no-atacado-passam-a-subir-e-igp-m-
acelera-alta-a-0,41--na-2%C2%AA-previa-de-setembro,-diz-fgv-id651917.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Supermercados 

Consumo das famílias melhora e setor supermercadista prevê crescimento 

 
17 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Setor supermercadista, responsável por 30% das vendas do comércio, projeta 
expansão no número de unidades nos próximos meses 
 

A melhora no consumo das famílias, auxiliada pela desaceleração dos juros e 
da inflação, abriu espaço para destravar os investimentos na atividade 
supermercadista. Empresários do setor afirmam que vão expandir o número de 
unidades ao longo dos próximos meses. O processo, que deve começar no segundo 
semestre deste ano e ser intensificado em 2018, é algo a ser comemorado. Isso 
porque os supermercados representam 30% do volume de vendas de todo o mercado 
varejista. Logo, o reaquecimento das aplicações por eles é imprescindível para auxiliar 
na retomada do Produto Interno Bruto (PIB). 

Os investimentos serão disseminados nos estados brasileiros. Somente em 
Minas Gerais, o grupo Super Nosso investirá R$ 60 milhões este ano. O valor 
contempla um centro de distribuição, já inaugurado há dois meses, e quatro unidades, 
que ainda serão abertas até o fim do ano na região metropolitana de Belo Horizonte. 

Para 2018, a expectativa do diretor executivo do grupo, Euler Fuad, é de injetar 
outros R$ 60 milhões na abertura de seis supermercados. Mas o investimento pode 
ser maior. “A meta é abrir 10 unidades, mas todo saco tem fundo. Seis já é um número 
ousado neste momento de travessia que enfrentamos. Mas é na crise que aparecem 
boas oportunidades de pontos a preços acessíveis”, diz. 

O apetite de Euler para investir está ancorado nas expectativas de que o pior 
da crise ficou para trás. “Sinto que a economia começa a se desvencilhar da crise 
política e caminhar em ritmo próprio. E vejo isso como um bom sinal. Estou 
entusiasmado e preparado para investir, pois acredito na retomada”, justifica. E não 
falta dinheiro em caixa. “Farei os investimentos com capital próprio”, afirma. 

Em São Paulo, somente o grupo Sonda Supermercados está disposto a investir 
R$ 80 milhões até o primeiro semestre de 2018 em quatro unidades varejistas. A 
expectativa é de que uma seja inaugurada este ano no estado, e outras três no 
próximo ano — uma na capital e outras duas em São Caetano (SP). 

Além da melhora dos indicadores econômicos, o diretor executivo do grupo, 
Roberto Longo, atribui a expectativa à aprovação da reforma trabalhista e ao empenho 
do governo em tocar as agendas reformistas. “A modernização das leis do trabalho 
vão ajudar muito o setor a ter mais produtividade”, ressalta. Com as quatro unidades 
construídas, a expectativa é de que a empresa gere 1,4 mil empregos diretos. 

O quadro de investimentos segue um padrão comum entre os varejistas. Com 
a crise, muitos tiraram o pé do acelerador e deixaram a expansão dos negócios em 
pausa. Agora, com os sinais de reação da economia, o apetite voltou. É, também, o 
caso do diretor-executivo do grupo Verona Supermercados, Wilson Sanches, que vai 
abrir mais uma unidade, em Telemaco Borba (PR), em um investimento avaliado em 
R$ 15 milhões. “Também vou reformar outras lojas e pretendo investir em tecnologia e 
inovação. As vendas estão voltando a melhorar e preciso agir”, enfatiza. 

Também há fome por investimentos no Rio Grande do Sul. A Associação 
Gaúcha de Supermercados (Agas) pretende realizar investimentos no segundo 
semestre deste ano. Embora em nível nacional não haja dado específico, o presidente 
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da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, assegura 
que há otimismo e expectativa de expansão de unidades, ancorados em um aumento 
recente das vendas e nas reformas. 

“Os projetos que ainda estão na gaveta vão sair. Percebo claramente que 
existe esse otimismo dos nossos empresários”, destaca Sanzovo. Ele acredita, no 
entanto, que o grosso dos investimentos deverá ser feito somente em 2018. “A 
retomada do emprego depende disso. E só acontecerá quando os investimentos 
saírem”, acrescenta. 

Reação 
A reação dos investimentos no setor supermercadista respinga na indústria. 

Um aumento das aplicações pode elevar a demanda por produtos industrializados. A 
grande interrogação sobre a sustentabilidade do crescimento da injeção de capital, no 
entanto, está no descasamento entre o consumo e os investimentos, ressalta o chefe 
interino da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Fábio 
Bentes. 

O consumo tem dado sinais de melhora, puxado por uma baixa inflação e por 
uma gradual melhora do mercado de trabalho — ainda que puxada pela informalidade. 
Os investimentos, de uma maneira geral, entretanto, ainda estão em compasso de 
espera. E não serão apenas os supermercadistas que mudarão o panorama. 

Para mudar o cenário e fazer os investimentos reagirem, a aprovação da 
reforma da Previdência é imprescindível, avalia Bentes. “O mercado sabe que o 
quadro fiscal não mudará neste ano ou no próximo. Mas a admissão do texto daria 
uma sinalização positiva”, destaca. 

Sem o equilíbrio das contas públicas, o governo continuará precisando se 
financiar no mercado de títulos públicos a juros altos, tornando necessário o aumento 
da taxa básica de juros (Selic). Tudo isso, por fim, elevaria o custo para investimento 
na economia, reduzindo o apetite dos empresários em investir. 

O freio nos investimentos, por consequência, tenderia a reduzir a oferta no 
mercado de bens e serviços, gerando um desequilíbrio com a demanda das famílias, 
que pressionaria a inflação. Um cenário perverso que não dialoga com a intenção dos 
supermercadistas. “É preciso que a taxa de retorno do empresariado seja previsível. 
Para isso, a reforma da Previdência precisa ser aprovada”. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/17/internas
_economia,626613/consumo-das-familias-melhora-e-setor-supermercadista-
preve-crescimento.shtml 
 

Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/17/internas_economia,626613/consumo-das-familias-melhora-e-setor-supermercadista-preve-crescimento.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/17/internas_economia,626613/consumo-das-familias-melhora-e-setor-supermercadista-preve-crescimento.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/17/internas_economia,626613/consumo-das-familias-melhora-e-setor-supermercadista-preve-crescimento.shtml
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3. Comércio - Varejo 

Faturamento do varejo brasileiro tem primeira alta em 2 anos, com 
crescimento de 1,5% em agosto 

 
15 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Setores ligados a Serviços registraram a maior aceleração, impulsionados por 
Turismo e Transporte 
 

A receita de vendas do varejo brasileiro cresceu em termos reais 1,5 por 
cento em agosto ante o mesmo mês de 2016, no primeiro resultado positivo em 
dois anos, mostrou nesta sexta-feira o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). 

Em julho, o índice tinha ficado estável na comparação com julho de 
2016. Ajustado pelo efeito calendário, o índice subiu 1,1 por cento em agosto, 
ante alta de 0,8 por cento em julho, no mesmo conceito. 

"O desempenho de agosto foi puxado principalmente pelo setor de 
Supermercados e Hipermercados, que possui grande peso no índice e 
apresentou aceleração" disse o gerente da área de inteligência da Cielo, 
Gabriel Mariotto, acrescentando que a queda da inflação também influenciou 
positivamente o resultado do mês. 

Os setores ligados a Serviços registraram a maior aceleração, 
impulsionados por Turismo e Transporte, na passagem de julho para agosto. 

Apenas o bloco de setores que comercializam Bens Duráveis e 
Semiduráveis apresentou desaceleração em agosto. 

Todas as regiões do país tiveram alta em agosto na comparação com o 
mesmo período de 2016. A região Sul apresentou o crescimento mais 
expressivo, de 4,6 por cento, enquanto a região Sudeste registrou a menor 
evolução, de 0,7 por cento, ainda sob o impacto do efeito da Olimpíada do Rio 
em agosto do ano passado. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/faturamento-do-varejo-brasileiro-tem-primeira-
alta-em-2-anos,-com-crescimento-de-1,5--em-agosto-id651683.html 
 

Voltar ao índice 
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Mais de 37% dos trabalhadores pagaram dívidas com FGTS 

 
16 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Percentual chegou a 52% entre pessoas com renda até R$ 2,1 mil e caiu conforme 
aumento da renda 
 

Levantamento da Sondagem do Consumidor revela que cerca de 37,7% dos 
brasileiros que fizeram saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) utilizaram o dinheiro para pagamento de dívidas. O percentual chegou 
a 52,8% para pessoas com renda até R$ 2,1 mil e caiu conforme o aumento da renda. 
Na faixa de R$ 2,1 mil a R$ 4,8 mil, o índice foi de 42,2%; de R$ 4,8 mil a R$ 9,6 mil, 
foi de 32,4%; e acima de R$ 9,6 mil, de 23,4%. 

Elaborada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(FGV Ibre), a pesquisa ouviu mais de 2.047 pessoas em todo o País. De acordo com 
os dados, o segundo destino mais escolhido para os valores foi a poupança, opção de 
cerca de 30% dos beneficiários. Entretanto, apenas 11,2% das pessoas na menor 
faixa de renda disseram poupar, enquanto a média ficou em 50,4% para o grupo de 
maior poder aquisitivo. 

A pesquisa foi realizada em março e em julho. Na primeira fase, os 
trabalhadores foram questionados sobre o destino prioritário do recurso. Já na 
segunda, o objetivo era saber, percentualmente, qual havia sido o destino do dinheiro. 

De acordo com a FGV Ibre, o consumo não foi apontado como principal uso do 
montante liberado, mas “surpreendeu e pode explicar uma parcela do bom 
desempenho do PIB [Produto Interno Bruto] no 2º trimestre” explica, em nota, a 
instituição. O PIB avançou 0,2% em relação ao primeiro trimestre, puxado, 
principalmente, pelo consumo das famílias. Em março, na primeira fase da pesquisa, 
apenas 9,6% declararam que usariam o dinheiro prioritariamente para consumir. 

Para a coordenadora da pesquisa, Viviane Seda, a liberação do FGTS inativo 
por parte do governo ajudou a ampliar o consumo e aliviar a pressão no cenário 
econômico. Mas, segundo ela, é preciso que outros indicadores acenem com uma 
melhora para que a retomada seja mais sólida. “Houve uma ligeira redução do 
endividamento das famílias, mas existe a necessidade de uma recuperação mais 
efetiva do mercado de trabalho para que elas vislumbrem uma situação financeira 
melhor nos próximos meses e sejam menos cautelosas em relação à conjuntura 
econômica do País”, avalia Viviane. 

Segundo a Caixa Econômica Federal, 25,9 milhões de trabalhadores sacaram 
os recursos do FGTS. O montante de R$ 44 bilhões representa, aproximadamente, 
2,7% do PIB e 88% dos R$ 49,8 bilhões que o governo havia liberado para os 
brasileiros. 

 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/mais-de-37-dos-
trabalhadores-pagaram-dividas-com-fgts 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Consumidores pretendem gastar até R$ 1 mil na Black Friday, aponta 
pesquisa do Zoom 

 
15 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Quando se fala que a crise tem passado longe do comércio eletrônico, 
há certa verdade nisso, apesar das dificuldades que atingiram todos os 
segmentos da economia. Pesquisa realizada pelo site de comparador de 
preços e produtos Zoom, dá conta de que 52% dos consumidores brasileiros 
devem gastar algo em torno de R$ 1 mil na Black Friday deste ano. Esse dado 
representa dois pontos percentuais acima do levantamento realizado no ano 
passado. 

O estudo também apontou que a data é a mais propícia para se 
economizar nos presentes de Natal: 67% dos entrevistados pretendem 
aproveitar a Black Friday para antecipar as compras. “Apesar do momento de 
crise ainda ser uma realidade no País, a Black Friday pode ser a oportunidade 
para os brasileiros comprarem os produtos que precisam com melhores 
preços”, analisa Thiago Flores, diretor executivo do Zoom. 

O resultado aponta, mais uma vez, os smartphones como os líderes de 
vendas da Black Friday 2017. O levantamento identificou que 56% gostariam 
de comprar smartphones na data, seguido por TVs (44%), Eletrodomésticos 
(33%), Eletroportáteis (32%), Notebooks (26%)e Móveis e Decoração (24%). 

No que se refere ao comportamento do consumidor no momento das 
compras, 83% acreditam que os descontos na Black Friday são melhores em 
lojas online do que nas lojas físicas. No entanto, apesar de 62% das intenções 
de compra estarem direcionadas ao e-commerce, uma parcela significativa 
(37%) dos entrevistados também considera as lojas físicas como boa opção. 

Confira outros dados da pesquisa: 
81% dos entrevistados acreditam que o produto adquirido na Black 

Friday vai ser entregue dentro do prazo estabelecido; 
83% acreditam que os descontos na Black Friday são melhores nas lojas 

online do que nas lojas físicas; 
46% compraram celulares/smartphones na última Black Friday, seguido 

por TVs (21%), Tênis (17%), Livros (10%) e Notebooks (9%). 
Foram ouvidas 15 mil pessoas para a realização da pesquisa. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/consumidores-
pretendem-gastar-ate-r-1-mil-na-black-friday-aponta-pesquisa-do-zoom/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Logística – Transporte Aéreo 

Movimento de passageiros cresce 2,12% em aeroportos em junho 

  
15 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Segundo o Ministério dos Transportes, 15,7 milhões de viajantes passaram 
pelos aeroportos brasileiros no período; foi o quarto mês consecutivo de alta no 
setor 
 

A movimentação total de passageiros nos aeroportos brasileiros 
apresentou crescimento de 2,12% em junho de 2017, na comparação com o 
mesmo período de 2016. O resultado representa 15,7 milhões de viajantes. Os 
dados são do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e foram 
divulgados nesta sexta-feira (15). 

Segundo o ministério, esse é o quarto mês consecutivo de alta no setor. 
No acumulado do primeiro semestre do ano, os terminais brasileiros 
movimentaram 98,8 milhões de passageiros. 

No comparativo dos dez aeroportos mais movimentados em 2016, oito 
deles obtiveram variação positiva na movimentação de passageiros, com 
destaque para Recife (PE), 10,29%, e Confins (MG), 7,47%. Brasília (DF) e 
Galeão (RJ) registraram 9,08% e 1,06%, respectivamente. 

A ponte área Rio/São Paulo registrou aumento no comparativo entre os 
meses de junho de 2017 e 2016. O sentido Congonhas (SP) para Santos 
Dumont (RJ) teve alta de 6,31% enquanto Santos Dumont para Congonhas foi 
de 7,03%. 

Empregos 
Pela segunda vez consecutiva, o setor aéreo registrou mais um saldo 

positivo no número de postos de trabalho. Ao todo, foram criadas 352 novas 
vagas no mês de junho de 2017, com destaque para a área de transporte de 
passageiros regular. 

Cargas 
No primeiro semestre do ano, a movimentação de cargas foi de 526 mil 

toneladas, crescimento de 6,48% em relação a igual período do ano anterior. 
Quase 70% desse total são de natureza internacional e o restante é referente 
ao mercado doméstico. Na comparação de junho de 2017 com junho de 2016 
foi registrado um crescimento de 12% na movimentação, com 93 mil toneladas 
por mês. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/movimento-de-
passageiros-cresce-2-12-em-aeroportos-em-junho 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Microempreendedor tem até 2 de outubro para parcelar débitos na Receita 

 
15 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil   
 

O prazo para adesão de microempreendedores individuais (MEI) ao 
parcelamento especial de débitos na Receita Federal termina no dia 2 de outubro. 
Para quitar os boletos atrasados, o prazo começou no início de julho, e os 
microempreendedores podem parcelar as dívidas acumuladas até maio de 2016, em 
até 120 prestações. Para débitos de boletos vencidos após maio de 2016, o 
parcelamento será de, no máximo, 60 meses. 

O pedido de adesão ao parcelamento pode ser feito no Portal do 
Empreendedor. Na solicitação, é possível calcular o total de parcelas de forma 
automática, considerando o maior número possível e respeitado o valor mínimo de R$ 
50. Esta 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 Receita Federal, mais de 7 
milhões de microempreendedores estão cadastrados no Simples Nacional, mas cerca 
de 60% estão inadimplentes com o Fisco. 

O saldo devedor atual dos microempreendedores individuais está em R$ 1,7 
bilhão. O atraso no pagamento dos boletos pode prejudicar o acesso dos 
microempreendedores a direitos previdenciários, como auxílio-doença, salário-
maternidade e aposentadoria invalidez. Para pedir o auxílio-doença, por exemplo, o 
microempreendedor precisa ter pago em dia no mínimo 12 meses seguidos. 

Inflação pelo IPC-S recua na segunda semana do mês 

18 de Setembro de 2017 
Fonte: IBRE 

 
O IPC-S de 15 de setembro de 2017 apresentou variação de -0,01%1, 0,11 

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 Transportes (1,19% para 0,74%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item gasolina, cuja taxa passou de 4,78% para 3,28%. 

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Habitação (0,04% para -0,14%), Alimentação (-0,76% para -0,87%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,30% para 0,25%) e Despesas Diversas (0,08% para 0,03%). 
Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: tarifa de 
eletricidade residencial (0,21% para -1,00%), hortaliças e legumes (-9,10% para -
11,09%), artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,27% para -0,50%) e alimentos para 
animais domésticos (0,22% para -0,83%), respectivamente.  

Em contrapartida, os grupos: Educação, Leitura e Recreação (0,66% para 
0,93%), Vestuário (-0,12% para 0,27%) e Comunicação (-0,22% para -0,08%) 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as 
maiores contribuições partiram dos itens: passagem aérea (21,39% para 28,48%), 
roupas (-0,48% para 0,20%) e pacotes de telefona fixa e internet (-0,86% para 0,00%), 
respectivamente. 

 
Voltar ao índice 
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8. Feiras 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
18/09/2017 até 21/09/2017 – EXPOSIBRAM 2017 
Setor: Mineração 
Local: Centro de Feiras e Exposições George Norman Kutova – EXPOMINAS 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
19/09/2017 até 19/09/2017 – SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – FEINACOOP 
Setor: Multisetores 
Local: Expoara Centro de Eventos 
Cidade: Arapongas – PR 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CHINA HOMELIFE BRAZIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS 
DE CALDAS 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – EXPO MADEIRA & CONSTRUÇÃO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba - PR 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – LIGNUM BRASIL 2017 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba – PR 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – EXPO MADEIRA & CONSTRUÇÃO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba – PR 
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21/09/2017 até 23/09/2017 – ANFAMEC 2017 
Setor: Mineração 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/09/2017 até 27/09/2017 – CIANORTE ALTO VERÃO 2018 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoppings Atacadistas de Moda, Asamoda Shopping, Cia Vest 
Mercosul, Dallas Personalitté, Master Shopping e Nabhan Cia Fashion. 
Cidade: Cianorte - PR 
 
26/09/2017 até 01/10/2017 – CONSTRUMÓBIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque do Imigrante 
Cidade: Lajeado - RS 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – NANO TRADESHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
  
26/09/2017 até 29/09/2017 –  FENAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – SUPERAGOS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Goiania 
Cidade: Goiânia - GO 
  
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


