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1. Crédito e Financiamento 

Valor desembolsado pelo BNDES em agosto é o menor desde fevereiro de 
2007 

 
20 de Setembro de 2017 

Fonte: G1  
 

Financiamentos do banco estatal caem 19% no acumulado até agosto 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
informou nesta terça-feira (19) que desembolsou R$ 44,95 bilhões em volume 
de financiamentos nos 8 primeiros meses do ano, uma queda de 19% frente ao 
mesmo período de 2016. 

Apenas em agosto, o desembolso do BNDES foi de R$ 4,7 bilhões, 
queda de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado e o menor montante 
desde os R$ 4,303 bilhões, a preços constantes, de fevereiro de 2007. 

Na comparação com julho, quando foram liberados R$ 6,7 bilhões em 
financiamento, a queda foi de 29,5%. 

Em 12 meses, os desembolsos somam R$ 77,7 bilhões, um recuo de 
27% na comparação anual. Em 2016, os desemboldos somaram R$ 88,3 
bilhões, o menor volume em empréstimos desde 2007. 

Segundo o banco, as consultas sobre potenciais financiamentos 
recuaram 10% no acumulado em 8 meses, o que representa uma melhora ante 
a queda de 17% em 12 meses. 

O que diz o BNDES 
Em comunicado, o BNDES disse que o resultado "ainda refletindo um 

cenário econômico mais crítico". 
A queda dos desembolsos do BNDES ocorrem também em meio a 

dúvidas sobre qual será o papel da instituição que está prestes a operar com 
taxas mais próximas das praticadas no mercado e da decisão do governo 
federal de pedir a devolução de valores repassados nos últimos anos pelo 
Tesouro Federal. 

O banco enfrenta uma discussão sobre o cronograma para devolução de 
recursos para a União. O governo quer reaver R$ 50 bilhões este ano e R$ 130 
bilhões em 2018, para suprir deficiências de receita. O presidente do BNDES, 
Paulo Rabello de Castro, é contra o pedido do governo para a devolução de R$ 
180 bilhões. 

4º ano seguido de queda 
No atual ritmo, o BNDES deve fechar 2017 com cerca de R$ 67 bilhões 

emprestados, segundo a agência reuters, volume só superior aos R$ 65 
bilhões de 2007, no quarto ano seguido de queda. No ápice, em 2013, o banco 
emprestou R$ 190,4 bilhões. 

Desde então, o movimento no banco tem sido pressionado pela 
combinação de forte recessão, fim das gigantescas capitalizações feitas pelo 
governo federal e, desde 2015, regras mais duras para cessão de recursos 
subsidiados. 
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Linha de capital de giro cresce 
Entre os destaques positivos no ano, o BNDES citou o aumento das 

liberações no acumulado do ano para o setor de agropecuária (+9%) e para 
segmentos de infraestrutura como telecomunicações (+86%), tnergia tlétrica 
(+53%) e transporte Ferroviário (+3%). 

"A distribuição regional dos desembolsos do BNDES mostra que a 
retração está mais concentrada no Sudeste, para onde o volume de recursos 
liberados caiu 36% no acumulado entre janeiro e agosto, na comparação com 
igual período do ano passado. No Centro-Oeste e no Nordeste, houve aumento 
significativo de desembolsos do BNDES para projetos: 21% e 15%, 
respectivamente. Nas aprovações, houve alta de 107% para projetos no 
Nordeste", informou o banco. 

Já os desembolsos do BNDES Giro, linha de financiamento para capital 
de giro, atingiram quase R$ 4,6 bilhões no acumulado do ano até agosto, um 
salto de 315% em relação ao que foi emprestado no mesmo período de 2016. 
Somente em agosto, o BNDES Giro liberou R$ 570 milhões em empréstimos, 
um crescimento de 147% em relação ao mesmo mês do ano passado 

Nova taxa de juros 
No começo do mês, o Senado concluiu a votação da medida provisória 

que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para empréstimos do BNDES. 
A TLP substituirá a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos 

empréstimos do banco que utilizam recursos do Fundo de Ampara ao 
Trabalhador (FAT), do Fundo de Participação PIS-Pasep e do Fundo da 
Marinha Mercante (FMM). 

A nova taxa será utilizada como referência para os contratos assinados 
pelo BNDES a partir de 1º de janeiro de 2018. A nova taxa será calculada com 
base na variação do NTN-B, um título público, somado à variação da inflação, 
medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Segundo profissionais do mercado, a transição é saudável por incentivar 
o maior uso do mercado de capitais como fonte de recursos de longo prazo, 
mas deve levar algum tempo até que os potenciais tomadores se acostumem 
com a mudança. 

"A mudança da taxa não é o fator mais determinante para o nível de 
demanda no BNDES, mas os investidores querem entender qual será a 
relevância do banco em financiar investimentos", disse José Virgílio Lopes 
Enei, sócio do escritório de advocacia Machado Meyer, em entrevista à 
Reuters. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/financiamentos-do-bndes-caem-19-no-
acumulado-ate-agosto.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Mais de 80% das empresas brasileiras têm irregularidades, aponta estudo 

 
 18 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

Um estudo aponta que 86% das empresas brasileiras estão com algum tipo de 
irregularidade perante os órgãos de controle. A organização internacional Endeavor, 
que publicou o levantamento, faz ações para fomentar o empreendedorismo no Brasil 
e em outros países. As pendências incluem atrasos no pagamento de impostos ou não 
cumprimento de exigências de prefeituras ou da Receita Federal. 

No comércio, há irregularidades em 96% dos estabelecimentos, enquanto na 
indústria, 92% das empresas não estão completamente regularizadas. A pesquisa foi 
feita a partir de uma amostra de 2.550 companhias em todos os estados brasileiros. 

O estudo atribui os altos índices de irregularidade à complexidade da 
burocracia no país. “Esse valor ilustra a complexidade e as dificuldades impostas pelo 
ambiente regulatório e a disparidade entre as exigências impostas pelo Estado e a 
realidade das empresas”, diz a publicação. 

A entidade chama atenção para o fato de que os índices de irregularidade são 
elevados mesmo entre os escritórios de advocacia (80%) e de contabilidade (88%), 
ramos que, em tese, deveriam estar mais preparados para lidar com burocracia e 
normas. 

Como exemplo da dificuldade em manter as empresas regulares, o estudo cita 
que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) teve 558 
atualizações em quatro anos. “Ou seja, cerca de uma atualização a cada três dias. 
Além da mudança constante na legislação dos impostos, as empresas precisam 
cumprir uma série de obrigações acessórias para comprovar ao Fisco que o 
pagamento e as exigências legais estão sendo feitos da forma correta”, destaca. 

Empresas inativas 
As dificuldades causadas pelo excesso de normas e obrigações também gera, 

segundo a pesquisa, um número elevado de empresas que continuam existindo sem 
funcionar. A estimativa do estudo é que 20% dos inscritos no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) estejam inativos, representando 3,7 milhões de empresas. 

“O alto número de empresas que não 'fecharam as portas' formalmente geram 
um custo de ineficiência para a economia, pois há muitos recursos - tangíveis e 
intangíveis - paralisados pela situação inconclusiva e que poderiam ser realocados em 
formas mais produtivas, seja em um novo empreendimento ou em um já existente”, 
acrescenta o documento. 

Soluções 
O estudo aponta ainda algumas medidas que poderiam reduzir a burocracia e 

facilitar a abertura e fechamento de empreendimentos. Entre as propostas defendidas 
estão as de integrar os diferentes órgãos e secretarias, simplificar e automatizar as 
cobranças tributárias e inverter a lógica de fiscalização, dando mais valor nas 
autodeclarações dos empreendedores. 

 
Linkhttp://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-09/mais-de-80-
das-empresas-brasileiras-tem-irregularidades-aponta-estudo 

  
Voltar ao índice  

http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/rosana-alc-ntara-participa-de-simp-sio-de-pol-ticas-p-blicas-para-com-rcio-e-


 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

3. Comércio 

Brasileiro gasta, em média, R$189 por mês com animais de estimação 

 
19 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O brasileiro que tem bicho de estimação gasta em média R$ 189 por mês com 
o animal, segundo pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) com 796 internautas de 
todas as capitais. O levantamento concluiu que 76% das pessoas com acesso à 
internet têm animais de estimação e apenas 8% delas associam seus animais a 
despesas. 

O principal gasto dos donos com os animais é com a alimentação. As rações 
foram citadas por 88% dos entrevistados e os petiscos, por 52%. Mais da metade 
(52%) afirma só comprar itens de alimentação de linha premium. Entre os gastos, os 
donos de bichos também citaram xampus e condicionadores (57%), medicamentos e 
vitaminas (50%) e brinquedos (44%). 

Entre os serviços, as vacinas lideram a lista de mais procurados, lembradas por 
63% dos ouvidos na pesquisa; seguidas por idas ao veterinário (44%) e banhos em 
pet shop (37%). Apesar de menos citados, chamam a atenção cuidados como 
tratamentos estéticos (13%), passeadores de cachorros (13%), tratamentos contra 
obesidade (8%) e acompanhamento comportamental (8%). 

Na avaliação do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, a pesquisa 
mostra que o tratamento humanizado dos pets é uma tendência e há espaço para 
ampliação do setor de produtos e serviços para bichos. “A composição da cesta de 
compras dos donos de animais de estimação está mudando. É cada vez maior a 
demanda por cuidados especializados”, avaliou. “Moda e estética, alimentação 
saudável, hospedagem, atendimento em casa, exercícios físicos e saúde 
comportamental são algumas das áreas que deverão se desenvolver intensamente 
nos próximos anos”, afirmou Pellizzaro. 

A pesquisa também procurou saber onde os donos de animais de estimação 
compram produtos para seus bichos. As lojas de bairro especializadas foram citadas 
por 53% deles. Grandes redes de pet shops e supermercados foram lembrados por 
20% e 16% dos entrevistados, respectivamente. Os motivos para a escolha são preço 
(59%), qualidade dos produtos e serviços (49%) e confiança (44%). 

O perfil de quem tem animal de estimação é bem dividido entre homens e 
mulheres (50%). Pouco mais da metade (54%) está das classes C, D e E e na faixa 
etária dos 25 aos 44 anos (58%). A grande maioria mora em casas (77%) e 82% deles 
cuidam pessoalmente de seu pet. Os cães são os preferidos por 79% das pessoas, 
seguidos por gatos (42%), pássaros (17%), peixes (13%), tartarugas (6%) e pequenos 
roedores (5%). 

O levantamento foi feito em duas etapas. Na primeira, foram ouvidos 796 
consumidores para identificar o percentual de quem tem animais de estimação. Uma 
segunda rodada, com 610 entrevistados, desenhou o perfil das pessoas que têm pets. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/brasileiro-gasta-em-
media-r189-por-mes-com-animais-de-estimacao 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Preço médio de passagem doméstica tem baixa no primeiro semestre 

 
19 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Segundo Anac, das tarifas aéreas domésticas comercializadas ao longo dos 
seis primeiros meses de 2017, 58,2% foram inferiores a R$ 300 
 

Relatório divulgado nesta terça-feira (19) pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) revela que a tarifa aérea média doméstica real caiu 2,6% 
no primeiro semestre de 2017. Em comparação ao mesmo período do ano 
passado, a média do valor comercializado foi de R$ 323,62. 

Segundo dados da Anac, mais da metade das tarifas adquiridas de 
janeiro a junho deste ano (58,2%) foram inferiores a R$ 300,00 e 10,2% abaixo 
de R$ 100,00. Valores superiores a R$ 1.500,00 representaram 0,4% do total. 

Valor por KM 
Ainda de acordo com o documento, o valor do Yield Tarifa Aérea Médio 

Doméstico Real (valor pago por km voado) foi de R$ R$ 0,2825/km, apresentou 
redução de 4,9% em relação ao primeiro semestre de 2016. 

No âmbito regional, entre as 27 unidades da Federação, apenas o 
Distrito Federal apresentou alta de 4,6% no primeiro semestre de 2017, em 
comparação com igual período do ano anterior. Por sua vez, passageiros com 
origem ou destino em Roraima, na região Norte, experimentaram a redução 
mais expressiva, da ordem de 14,7%. 

Entre os 15 pares de regiões do País, 12 registraram redução real no 
Yield Tarifa Aérea Médio Doméstico na comparação dos seis primeiros meses 
de 2017 com igual período de 2016. A maior alta ocorreu no par Centro 
Oeste/Nordeste (+8,8%), e a variação negativa mais relevante ocorreu nas 
linhas aéreas entre Norte e Nordeste (-15,5%). 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/preco-medio-da-
passagem-domestica-tem-baixa-no-primeiro-semestre 
 

Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  8 

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

 

5. Bem-Estar do Consumidor 

68% dos consumidores cogitariam pagar a mais por atendimento 
diferenciado, aponta estudo da NeoAssist 

 
20 de Setembro de 2017 

Fonte: E-Commerce 
 

A NeoAssist, juntamente com o Instituto Ibero-Brasileiro de 
Relacionamento com o Cliente (IBRC) e outros parceiros, lançou um estudo 
inédito e exclusivo no mercado com a finalidade de tornar público o estado do 
atendimento ao cliente no Brasil e entender a relação entre o consumidor e o 
que é entregue pelas empresas. O estudo contempla 4 categorias: Experiência 
do consumidor, Canais de atendimento, Satisfação do cliente e 
Autoatendimento. 

Muito além de entender as demandas dos consumidores, a proposta da 
pesquisa foi descobrir como as expectativas dos clientes se comparam com o 
que as empresas entendem que entregam a eles. Entre as conclusões do 
estudo, está a de que o consumidor brasileiro demanda canais de comunicação 
diferentes dos que têm sido oferecidos e que confia e muito na automação, ou 
seja: ele já espera ser autoatendido – e com eficiência. 

O estudo apontou que 69,9% dos consumidores dão alguma importância 
ou muita importância para o atendimento. Uma amostra semelhante (68%) diz 
que pagaria mais por um atendimento diferenciado e desses, 95,7% pagariam 
de 5% a 10% a mais por isso. 81% dos consumidores esperam que uma 
central de atendimento já possua seus dados em mãos na hora de fazer um 
atendimento, o que aponta uma demanda por mais personalização, 
humanidade e contexto. 

Quando perguntados sobre a pior parte de ter que entrar em contato 
com uma central de atendimento, a alternativa com o maior percentual entre os 
consumidores ouvidos foi: “se esforçar demais para ter um problema resolvido” 
com 48,4%, seguido por “entrar em contato mais de uma vez para ter o 
problema resolvido” com 32,8% e “repetir a mesma história várias vezes” com 
12,6%. 

O estudo também apontou quais os canais que as empresas mais 
utilizam para atender aos consumidores. São eles: Redes Sociais com 98%, 
Telefonia (atendente em tempo real) com 95%, Sites de reclamação com 85%, 
E-mail com 83% e URA com 81%. Perguntados sobre os canais que os 
consumidores acreditam ser os mais efetivos para a resolução de problemas, 
estão: Redes Sociais com 22,6%, Chat com 19,1%, WhatsApp/Outro 11,4% e 
Telefonia com 10,1%. 

Sobre a satisfação dos clientes em relação ao atendimento, o estudo 
surpreende ao mostrar que 59,2% dos consumidores concordam ou concordam 
totalmente que estão satisfeitos com o atendimento recebido nos SACs das 
empresas com as quais se relacionam e isso se equipara ao que as empresas 
responderam: 45% delas afirmam que os índices de satisfação do cliente estão 
entre 80% e 89%. Por outro lado, as próprias empresas acreditam que os 
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índices de satisfação caíram em relação ao ano anterior (71%) e que os 
problemas relatados por consumidores aumentaram em relação ao ano anterior 
(74%). Para completar, os próprios consumidores respondem que têm 
problemas frequentes ou sempre têm problemas (51,6% e 6,5%, 
respectivamente) quando o assunto é atendimento. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/68-dos-
consumidores-cogitariam-pagar-a-mais-por-atendimento-diferenciado-aponta-
estudo-da-neoassist/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Ministério orienta pessoas com deficiência sobre o acesso às vagas 
disponíveis no mercado 

 
 20 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Em março deste ano, existiam 717 mil vagas reservadas para PcDs ou 
reabilitados do INSS; apenas 355 mil estavam ocupadas 
 

Embora se trate de um direito constitucional, a contratação de pessoas 
com deficiência (PcDs) ainda é um desafio para esses trabalhadores. Havia no 
mercado de trabalho, em março deste ano, 717 mil vagas reservadas para 
PcDs ou reabilitados do INSS. Dessas, apenas 355 mil estavam ocupadas, 
restando ainda 362 mil para ocupar. 

Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), havia no Brasil mais de 9 mil pessoas com deficiências 
severas, na faixa etária dos 15 a 64 anos, enquadráveis nas cotas legais. Esse 
número, porém, não leva em consideração os beneficiários reabilitados e as 
pessoas com deficiência mental que são elegíveis para as cotas, o que 
acarreta no aumento do número de pessoas disponíveis. Do total de pessoas 
com deficiência apontadas pelo Censo, retirando os beneficiários do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) de todas as idades, existem no país mais de 
9,5 pessoas com deficiência para cada vaga no mercado de trabalho. 

Para a auditora-fiscal Fernanda Cavalcanti, responsável no Ministério do 
Trabalho pela fiscalização do cumprimento da Lei de Cotas, a baixa procura se 
deve, entre outros fatores, ao fato de os candidatos não saberem como 
encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Ela os orienta a cadastrarem seu 
currículo no Sistema Nacional de Emprego (Sine). "Esse é o caminho mais 
rápido para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Você precisa de um 
trabalho, e a empresa precisa de você; ela só precisa lhe encontrar", explica 
Fernanda Cavalcanti. 

A inclusão do currículo pode ser feita em uma das agências da rede Sine 
ou pelo site Emprega Brasil: no menu ‘Trabalhador – Vagas de Emprego’, a 
pessoa deve se cadastrar na ‘Intermediação de Mão de Obra’ e pesquisar para 
encontrar vagas de emprego, de acordo com o seu perfil. Ao se candidatar à 
oportunidade, o trabalhador receberá um e-mail com orientações sobre o local 
em que deverá se apresentar para a entrevista. 

Também é importante ficar atento aos locais onde ocorrerão as ações do 
Dia D, em 29 de setembro, no estado ou município, e comparecer portando 
carteira de trabalho, carteira de identidade, cartão com o número do PIS e 
CPF. 

O auditor-fiscal do trabalho Rafael Faria Giguer, que tem deficiência 
visual e atua na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 
aponta outras dificuldades para inserção desses trabalhadores. Segundo ele, o 
preconceito das empresas em relação à capacidade desses profissionais e a 
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falta de acessibilidade impedem que eles possam demonstrar suas 
potencialidades. 

"As empresas alegam ter dificuldade em encontrar PcDs capacitados”, 
diz Guiger. “No meu caso, mesmo sendo engenheiro formado, quando eu 
chegava às empresas e as pessoas percebiam a deficiência visual, as vagas 
simplesmente sumiam", ele relata. “Minha grande dificuldade era provar que eu 
conseguia trabalhar". 

Depois de procurar emprego na sua área de formação, o auditor-fiscal 
optou pelo concurso público e hoje trabalha para assegurar o direito das 
pessoas ao trabalho. "Quando chego para fiscalizar as empresas, e as pessoas 
se deparam com um auditor que é deficiente visual, cai o argumento de que a 
empresa não comporta essas pessoas devido a alguma complexidade na 
atividade. Elas percebem que não conhecem o potencial desses 
trabalhadores". 

Fiscalização – O Ministério do Trabalho atua para que as contratações 
de PcDs se deem da melhor maneira possível, incentivando e cobrando das 
empresas sua responsabilidade legal e social. A empresa que não cumprir a 
legislação é autuada, e a multa varia de R$ 2.281,05 a R$ 284.402,57, 
considerando seu porte e o número de vagas não preenchidas. Além disso, a 
companhia continua sob fiscalização até que cumpra a lei, sendo autuada 
reiteradamente. 

A empresa que tem acessibilidade, não realiza as adaptações 
necessárias nos ambientes, móveis e processos de trabalho e não fornece 
tecnologias assistivas está agindo com discriminação contra as PcDs e, nesses 
casos, a multa é de 10 vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, 
acrescido em 50% em caso de reincidência. 
 
Linkhttp://trabalho.gov.br/noticias/5004-ministerio-orienta-pessoas-com-
deficiencia-sobre-o-acesso-as-vagas-disponiveis-no-mercado 
 

Voltar ao índice  

 

http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/rosana-alc-ntara-participa-de-simp-sio-de-pol-ticas-p-blicas-para-com-rcio-e-
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7. Curtas 

Desembarques internacionais têm pequeno aumento no primeiro 
semestre 

 
19 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Com aumento de quase 2% em relação ao primeiro trimestre do ano 
passado, os desembarques internacionais no Brasil superaram a marca de 5 
milhões no no mesmo período de 2017. De janeiro a junho, foram registrados 
no Brasil 5,071 milhões de desembarques internacionais contra os 4,798 
milhões realizados no mesmo período do ano passado, o que, segundo o 
Ministério do Turismo, indica recuperação econômica do país. 

Os desembarques nacionais, porém, tiveram redução de 0,64% no 
primeiro semestre. Nesse período, houve 44,2 milhões de pousos nacionais 
contra 44,5 milhões do semestre correspondente de 2016. Os dados foram 
divulgados nesta terça-feira (19) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) 
e pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 

De acordo com o governo, os dados consideram voos regulares e não 
regulares e de passageiros residentes e não residentes no Brasil. "O maior 
número de desembarques [internacionais] revela que as pessoas estão 
viajando mais, seja a lazer, seja a negócios, movimentando a cadeia 
econômica do turismo”, disse o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 
 
BC abre consulta pública para regular segurança cibernética em bancos 

 
19 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O Banco Central colocou em consulta pública nesta terça-feira proposta 
para regular a segurança cibernética em instituições financeiras, e para a 
contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e 
computação em nuvem. 

A proposta prevê que os bancos devem desenvolver medidas para 
compartilhar informações sobre incidentes cibernéticos. 

"Essa iniciativa de regulação leva em conta a crescente utilização de 
meios eletrônicos e de inovações tecnológicas no setor financeiro, o que requer 
que as instituições tenham controles e sistemas cada vez mais robustos", 
afirmou a autoridade monetária no comunicado. 
 

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 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 
 
21/09/2017 até 23/09/2017 – ANFAMEC 2017 
Setor: Mineração 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo - SP 
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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 
 
27/09/2017 até 28/09/2017 – CONIP JUDICIÁRIO E CONTROLE 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Royal Tulip Brasília 
Cidade: Brasília - DF 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


