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1. Serviços - Telecomunicações 

Telecomunicações perdem espaço, mas se mantêm no topo da receita de 
serviços 

 
22 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

A atividade de telecomunicações perdeu mais de cinco pontos percentuais de 
peso na receita operacional líquida do setor de serviços, divulgou hoje (22), no Rio de 
Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa abrange os anos 
de 2007 a 2015, quando o setor deixou de responder por 18,9% da receita e caiu para 
11,3%, o que não alterou sua posição como setor que mais gerou receita em 2015. 

No último ano pesquisado pelo IBGE, a receita da atividade foi de R$ 162 
bilhões, valor inferior ao registrado nos anos de 2014 e 2013, segundo a Pesquisa 
Anual dos Serviços (PAS). O gerente do estudo, Luiz André Paixão, destacou que 
inovações tecnológicas como serviços de streaming e aplicativos de comunicação 
gratuita impactaram o setor. 

"São serviços pelos quais as empresas tiveram dificuldades de cobrar, como o 
Whatsapp. Antes, as chamadas eram cobradas. A inflação de telecomunicações foi 
muito abaixo da economia como um todo", disse. 

A segunda atividade que mais contribuiu com a receita total dos serviços foi o 
transporte rodoviário de cargas, que aumentou sua participação de 9,7% para 10,8%, 
de 2007 a 2015. 

Os serviços técnico-profissionais caíram da segunda colocação em 2007 para 
a terceira em 2015, quando responderam por 10,7% da receita operacional líquida do 
setor. 

Com peso de 7,7%, os serviços de alimentação ocuparam a quarta colocação 
em 2015, com uma alta de mais de dois pontos percentuais em relação a 2007. 

Sudeste com peso menor 
Sede de mais da metade das empresas do setor (58%), a região Sudeste 

continua a ter o maior peso na receita bruta dos serviços, com 64% de tudo o que foi 
gerado no país. O percentual é menor do que o anotado em 2007, quando era de 
67,1%, e acompanhou o comportamento dos principais indicadores, que mostraram 
um crescimento no Sul, Centro-Oeste e Nordeste. 

Em 2015, o Sul concentrava 21,9% das empresas, 16,7% dos empregos e 
15,1% da receita bruta do setor de serviços. 

Terceiro colocado, o Nordeste tem 11,1% das empresas, 15,2% dos empregos 
e 10,5% da receita, enquanto para o Centro-Oeste esses percentuais são 7,5%, 7,8% 
e 7,6%. 

A região Norte aumentou seu peso no setor de serviços nacional entre 2007 e 
2015. O número de empresas se manteve em 1,5% do total, assim como o pessoal 
ocupado continuou em 2,9%. A receita bruta caiu de 2,9% do total para 2,8%. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/telecomunicacoes-
perdem-espaco-mas-se-mantem-no-topo-da-receita-de-servicos 

 
Voltar ao índice 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/telecomunicacoes-perdem-espaco-mas-se-mantem-no-topo-da-receita-de-servicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/telecomunicacoes-perdem-espaco-mas-se-mantem-no-topo-da-receita-de-servicos
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2. Comércio Eletrônico 

T-commerce é aposta para empresas que querem investir em inovação 

 
22 de Setembro de 2017 

Fonte:  E-commerce  
 

Da união do entretenimento com o mundo do comércio eletrônico surgiu 
o T-commerce. Por meio dele, o consumidor pode adquirir produtos em tempo 
real enquanto assiste a filmes, seriados e programas de TV. 

Se a aposta em novos mercados fortalece o conceito de inovação no 
mundo dos negócios, essa pode ser uma escolha positiva para empresas de 
qualquer ramo de atuação. Hoje, já existem startups com tecnologias que 
possibilitam levar essa tendência para as grandes plataformas de streaming. 

O CinemallTec trouxe essa tecnologia para o mercado brasileiro. De 
acordo com o vice-presidente de Marketing Global do Cinemall Tec., Anselmo 
Martini, apesar de o T-commerce ser uma tecnologia nova, há um grande 
potencial de mercado, principalmente pela facilidade de integração com 
qualquer plataforma, como sites, smartphones, tablets e Smart TVs. 

O funcionamento da tecnologia é simples: com um ícone Cinemall 
localizado no canto esquerdo da tela, o espectador pode adquirir qualquer 
produto exibido, desde itens eletrônicos, figurino dos apresentadores e 
entrevistados, objetos de cena e vários outros. Após efetuar o login para 
continuar a compra, toda a transação acontece na plataforma Cinemall, sem 
que o usuário precise sair do canal ou do conteúdo que está assistindo. A parte 
logística fica a cargo dos e-commerces e marketplaces parceiros da empresa. 

Para o público, não há qualquer custo. O consumidor só precisa clicar e 
comprar de forma prática, rápida e simples, enquanto assiste à programação 
televisiva de sua preferência. Quanto aos parceiros de e-commerce e de 
conteúdo, Martini explica que são firmados contratos com cláusulas de 
confidencialidade, de serviços, e, claro, de questões financeiras. 

Atualmente, a tecnologia da Cinemall Tec. está disponível para iOS e 
Android, plataformas web, mobile e smart TVs. “De certa forma cobrimos todos 
os campos e temos equipe e tecnologia para desenvolver o que for necessário 
para qualquer plataforma”, afirma Martini. Ele evita adiantar números sobre a 
penetração da tecnologia no Brasil, mas está confiante quanto a futuras 
adesões de parceiros. “O mercado é muito grande e a expansão é certa”, 
conclui. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/tendencias/t-commerce-e-aposta-para-
empresas-que-querem-investir-em-inovacao/  
 

Voltar ao índice  
 

https://ecommercenews.com.br/noticias/tendencias/t-commerce-e-aposta-para-empresas-que-querem-investir-em-inovacao/
https://ecommercenews.com.br/noticias/tendencias/t-commerce-e-aposta-para-empresas-que-querem-investir-em-inovacao/
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3. Emprego 

Empresas buscam 375 mil temporários para o Natal 

 
25 de Setembro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
Com reação de indicadores de vendas e nova lei, contratos por tempo 
determinado deverão crescer 5,5% frente a 2016 
 

Depois de duas quedas seguidas, a contratação de trabalhadores 
temporários para reforçar as vendas motivadas pelo Natal deve voltar a crescer 
neste ano, puxada pela melhora da economia e pela mudança na legislação 
dos contratos por tempo determinado, em vigor desde março, que deu mais 
segurança jurídica para as empresas admitirem. Deste mês a dezembro, a 
perspectiva é de que sejam contratados 374,8 mil temporários na indústria, no 
comércio e nas empresas prestadoras de serviços, contingente 5,5% maior do 
que o verificado no mesmo período de 2016, segundo estimativas da 
Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), que reúne 200 
agências de emprego. 

Do lado dos candidatos, a procura por uma vaga temporária ganhou 
força neste fim de ano porque o desemprego ainda está em níveis elevados. 
Levantamento feito em agosto com 2 mil currículos cadastrados no portal de 
carreiras vagas.com.br revela que 77% dos candidatos pretendem realizar 
trabalho temporário em 2017. “Foi o maior resultado desde que a pesquisa 
começou, em 2013”, diz o coordenador do levantamento, Rafael Urbano. 

Um dado do levantamento que chama a atenção é que, entre aqueles 
dispostos a realizar trabalho temporário de fim de ano, 65% pretendem 
procurar emprego do mesmo tipo no restante do ano também. Apesar da 
reação na oferta de vagas temporárias, o volume do emprego sazonal em 2017 
é bem menor do que o registrado três anos atrás, observa Márcia Constantini, 
presidente da Asserttem. 

Em 2014, foram abertas 490 mil vagas nesse período. “Houve períodos 
em que se chegou a contratar 180 mil trabalhadores só em dezembro”, lembra 
Márcia. Para 2017, a expectativa é de 115 mil admissões no mês, segundo a 
Asserttem, que projetou as admissões com base na reação observada no 
emprego temporário no ano até agora. 

“Até 2016, as empresas estavam receosas e seguraram as contratações 
de temporários por causa da crise”, diz Fernando Medina, diretor da agência 
Luandre. Ele conta que, neste ano, o quadro mudou. Na empresa dele, houve 
antecipação de contratações de temporários de agosto para o fim de junho, e 
aumento de 18% nas vagas ante 2016. Desde junho, a agência admitiu 1,2 mil 
temporários, sendo a maioria para o varejo, sobretudo o de vestuário. 

A paulista Besni, por exemplo, varejista de vestuário, com 36 lojas, vai 
admitir entre 800 e 1 mil temporários neste fim de ano, número 10% superior 
ao de 2016, segundo o gerente de Recursos Humanos, Arnaldo de Paula. O 
aumento das admissões reflete a melhora nas vendas. 
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A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) 
calcula que 25 mil temporários serão admitidos neste ano, entre outubro e 
novembro, com crescimento de 30% na comparação com 2016. “Será o maior 
número desde 2014, quando foram admitidos 30 mil”, diz Jair Vasconcellos, 
economista da entidade.  

Nova lei 
Para o advogado José Carlos Wahle, da Veirano Advogados, a nova lei 

de trabalho temporário acelerou a contratação neste ano. “Mas não foi o fator 
determinante”. Antes, sob o risco de multa, as empresas não podiam admitir 
temporários para eventos previsíveis, como a alta sazonal do consumo. “A 
nova lei permite e, além disso, o prazo de admissão foi ampliado de 90 para 
180 dias”. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/25/internas_economia,90
3170/empresas-buscam-375-mil-temporarios-para-o-natal.shtml  
 

Voltar ao índice  

  

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/25/internas_economia,903170/empresas-buscam-375-mil-temporarios-para-o-natal.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/25/internas_economia,903170/empresas-buscam-375-mil-temporarios-para-o-natal.shtml
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4. Mercado Imobiliário 

Após sinais de recuperação, ainda é lenta a retomada da venda de 
imóveis 

 
25 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 

Apesar da queda nos juros, o aquecimento não é maior porque saldo das 
cadernetas de poupança se recupera de retiradas superiores a depósitos, e 
saques em contas inativas do FGTS reduziram recursos da Caixa para 
empréstimos habitacionais 
 

Depois de sinais claros de recuperação, o mercado imobiliário voltou a 
sentir um baque. A Caixa Econômica Federal, principal fonte de empréstimos 
habitacionais, reduziu o ritmo de liberação de crédito, sobretudo com recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A retomada que era 
esperada para este ano pelos especialistas do setor, por conta de taxas de 
juros em queda e oferta reduzida de imóveis novos, deve se consolidar apenas 
em 2018. 

Na avaliação de José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (Cbic), os dois lastros do financiamento habitacional 
tiveram baixas significativas. “A caderneta de poupança, faz um bom tempo, 
vem sangrando muito, com saques bem acima dos depósitos. Uma forma de 
compensar isso foi por meio do FGTS, com a criação das linhas de crédito pró-
cotista (linha que permite que qualquer pessoa que tenha conta no fundo possa 
pegar empréstimo) ”, explicou. 

Porém, o FGTS também teve saques extraordinários este ano, com a 
medida do governo de liberar as contas inativas. Foram mais de R$ 44 bilhões 
em retiradas. Uma determinação do Ministério das Cidades, editada em agosto, 
também afetou a concessão de empréstimos. A Instrução Normativa 32/2017 
determinou que a Caixa dividisse o valor global do orçamento do FGTS para 
habitação, de R$ 71,7 bilhões em 2017, pelo número de meses para garantir a 
oferta o ano inteiro. 

As imobiliárias da capital sentiram os efeitos do ritmo menor na liberação 
de crédito pela Caixa. Na Ferola Empreendimentos Imobiliários, a informação é 
de que o problema é no sistema do banco. “Estou com um caso de um cliente 
que teve seu crédito aprovado, mas, na hora de gerar a minuta, não houve 
liberação dos recursos. Tentamos entrar no sistema da Caixa e não 
conseguimos. A orientação que o banco nos deu foi ficar insistindo para fazer a 
reserva da verba”, afirmou uma atendente que preferiu não se identificar. 
Vanusa Vasconcelos, da área de vendas da Imobiliária Real, disse que, “a partir 
da semana que vem, a Caixa vai reduzir a margem de financiamento”. 

O diretor comercial da Imobiliária Lopes Royal, Rogerio Oliveira, 
destacou que a fase crítica das linhas de poupança já passou. “Houve uma 
equilibrada, não só na Caixa, mas nos demais bancos que usam recursos da 
caderneta”, disse. Oliveira afirmou que, como a taxa de juros está em queda, 
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os bancos privados estão mais agressivos, com apetite para emprestar. O 
problema maior, disse ele, está nos imóveis mais baratos, até R$ 240 mil, que 
se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, com recursos de FGTS. 
“Antes, a Caixa permitia financiar até 90% do valor e, há um mês, passou a 
operar apenas 80%. Além disso, fechou a linha pró-cotista há dois meses”, 
disse. 

Conforme Oliveira, a Caixa também aumentou o rigor na análise de 
crédito. “O banco nunca explicou por que dificulta a aprovação. É uma 
estratégia, ainda que não admitida, de restringir o financiamento”, acrescentou. 
Rubens de Souza, dono da Imobiliária Varandas, compartilha da mesma 
opinião sobre maior restrição de crédito. “Antes, a Caixa era mais liberal. 
Nossas vendas são em pequena escala, a maioria feita à vista, por isso, o 
reflexo é pequeno. Mas colegas de empresas de alto porte, que lidam com 
financiamentos, estão sofrendo bastante para fechar os negócios”, contou. 

Hugo Coutinho, diretor comercial da Thais Imobiliária, ressaltou que a 
empresa está recorrendo a bancos privados. “A Caixa não tem mais crédito 
para emprestar. Desde o começo do ano, nós prevíamos uma certa dificuldade, 
por isso passamos a focar nossa carteira com outras instituições. O Bradesco, 
por exemplo, está aprovando 80% do imóvel financiado e eles ainda têm 
crédito”, alertou. 

Orçamento mensal 
Procurado, o Ministério das Cidades afirmou que a Caixa é responsável 

por explicar o que está ocorrendo com a concessão de empréstimos 
imobiliários. A assessoria do banco confirmou que a IN 32/2017 da pasta 
estabelece um orçamento mensal para utilização de recursos do FGTS. “Houve 
adequação dos sistemas internos para atender à resolução”, justificou, em 
nota. A Caixa garantiu que os financiamentos não estão suspensos e serão 
“devidamente contemplados de acordo com a execução do orçamento mensal”. 

Apesar das reclamações, a contratação de crédito imobiliário em 2017, 
conforme o banco, está 20% superior à de janeiro a agosto do ano passado. “A 
Caixa já emprestou mais de R$ 62 bilhões até o momento. Considerando o 
orçamento anual e o ritmo de contratação, o banco adotou a estratégia de 
execução mensal do orçamento para todas linhas de crédito imobiliários”, 
reiterou. O orçamento de 2016 foi de R$ 81 bilhões. 

“Antes, a Caixa permitia financiar até 90% do valor e, há um mês, 
passou a operar apenas 80%. Além disso, fechou a linha pró-cotista há dois 
meses”. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/23/internas
_economia,628304/apos-sinais-de-recuperacao-ainda-e-lenta-a-retomada-da-
venda-de-imove.shtml   
 

 Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/23/internas_economia,628304/apos-sinais-de-recuperacao-ainda-e-lenta-a-retomada-da-venda-de-imove.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/23/internas_economia,628304/apos-sinais-de-recuperacao-ainda-e-lenta-a-retomada-da-venda-de-imove.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/23/internas_economia,628304/apos-sinais-de-recuperacao-ainda-e-lenta-a-retomada-da-venda-de-imove.shtml
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 Caixa reduz para 50% limite para financiamento de imóveis usados 

 
23 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

A partir desta segunda-feira (25), os mutuários terão mais dificuldade em 
financiar a compra de imóveis usados. A Caixa Econômica Federal reduziu 
para 50% do valor do imóvel o limite máximo de financiamento. Atualmente, os 
clientes poderiam financiar até 60% ou 70% do montante dependendo do tipo 
de linha de crédito contratada. 

A redução vale para todas as modalidades, como Minha Casa Minha 
Vida, empréstimos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (que usa recursos da 
poupança). 

Em nota divulgada na noite dessa sexta-feira (22), o banco informou que 
o novo limite vigorará para as futuras operações de crédito. As propostas em 
análise entregues até esta semana continuarão a operar sob os limites antigos, 
caso o empréstimo seja liberado. 

Responsável por 70% do crédito imobiliário no país, a Caixa informou 
que a redução dos limites ajusta o capital disponível da instituição financeira às 
condições do setor, cujo volume de crédito está crescendo neste ano. De maio 
a julho, o valor das concessões de financiamentos com juros regulados – como 
os imobiliários – somou R$ 2,4 bilhões, alta de 24% em relação ao trimestre 
anterior (fevereiro a abril). 

Imóveis novos 
Num cenário de crescimento da demanda por crédito em meio a um 

capital limitado, a Caixa está dando prioridade aos financiamentos para a 
aquisição de imóveis novos. Em agosto, o banco tinha reduzido de 90% para 
80% do valor da unidade o teto para a compra de imóveis novos e de 90% para 
60% ou 70% o limite para a compra de imóveis usados. 

Em maio, a Caixa tinha suspendido para o restante do ano a linha pró-
cotista FGTS, que usa recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para o financiamento de unidades de até R$ 950 mil e cobra juros de 
até 8,66% ao ano de trabalhadores com carteira assinada. 

O banco alegou falta de recursos e informou que a linha – a segunda 
mais barata depois do Minha Casa, Minha Vida – só será retomada em 2018. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/caixa-reduz-para-50-
limite-para-financiamento-de-imoveis-usados  
 

Voltar ao índice 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/caixa-reduz-para-50-limite-para-financiamento-de-imoveis-usados
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/caixa-reduz-para-50-limite-para-financiamento-de-imoveis-usados
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5. Empreendedorismo 

Startup curitibana lança aplicativo com foco no varejo 

 
22 de Setembro de 2017 

Fonte: Mercado & Comércio  
 

Fundada em janeiro deste ano, pelos empreendedores Marcelo Pedreira, 
Roberto Maximilian e Rogério Silva, a startup curitibana DigitalWeb aposta no 
desenvolvimento de soluções para revolucionar o ponto de venda. 

“Nós identificamos primeiro as necessidades reais do dia a dia de nossos 
clientes para assim pensar nas melhores soluções. É uma forma de tornar a tecnologia 
efetiva, na gestão dos negócios e desta forma, o empreendedor tem mais tempo para 
pensar no desenvolvimento da sua operação”, explica Pedreira. 

Observando tendências do mercado norte americano e asiático, a startup 
desenvolveu o DWPDV – DigitalWeb Ponto de Venda, um aplicativo para atender e 
administrar empresas varejistas. 

Desenvolvido com tecnologia Android, ele pode ser acessado mesmo sem 
internet ou energia. “Todas as informações são armazenadas na nuvem e podem ser 
acessadas a qualquer momento”, detalha Silva. 

O DWPDV está 100% homologado e em conformidade com a Receita Federal, 
para cumprimento da legislação em vigor desde janeiro de 2017, referente a emissão 
da NFC-e. 

SOLUÇÕES 
Dentre as funcionalidades mais relevantes do DWPDV está o “Caixa Móvel”, 

que consolida a quebra de paradigmas para o novo modelo de automação. 
“Desenvolvido em parceria com a Cielo, o ‘Caixa Móvel’ permite que os 

pedidos e pagamentos possam ser realizados em um mesmo equipamento direto na 
mesa, proporcionando comodidade aos clientes e agilidade no processo de 
atendimento”, completa Maximilian. 

A solução contempla quase todas as áreas de uma empresa, desde 
atendimento de clientes e organização do caixa, integração de cartão débito e crédito, 
controle de estoque, emissão de nota fiscal, gerenciamento de equipe, como também 
gestão à distância. 

A startup também aposta em parcerias estratégicas com marcas como Cielo, 
Rede, Stone e Contabilizei. Assim, os clientes que realizarem vendas no DWPDV 
terão notas fiscais encaminhadas automaticamente ao Contabilizei, que acompanhará 
online as movimentações de estoque e emissão de NFC-e e NF-e. A ideia é 
proporcionar uma gestão ágil, simples e segura aos varejistas. 

 
http://www.mercadoeconsumo.com.br/2017/09/22/startup-curitibana-lanca-
aplicativo-com-foco-no-
varejo/?utm_campaign=mc_news_2209&utm_medium=email&utm_source=RD
+Station  
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6. Curtas 

Viagem é a categoria com a melhor conversão no e-commerce brasileiro 

 
22 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O estudo “Cenário do E-Commerce no Brasil” encomendado pela Braspag, 
empresa do grupo Cielo, que desenvolve soluções para processamento de 
pagamentos, revela que alguns setores já se consolidaram no e-commerce brasileiro. 
É o caso do turismo. No estudo, chamou-se de categoria Travel os sites para vendas 
de pacotes de viagens, hotéis, voos e transportes. Eles representam a maior taxa de 
conversão média do e-commerce no Brasil, totalizando 2,1%. 

A taxa de conversão é a relação entre o número de visitas a uma loja online e o 
número de pedidos feitos em um determinado período de tempo. Na categoria Travel, 
as maiores taxas são registradas nas compras em sites de agências de viagens 
online, com 2,4% de conversão. Quase empatadas estão as subcategorias 
companhias aéreas e aeroportos (2,3%) e acomodações e hotéis (2,2%), enquanto 
Transportes registra taxa de 1,7%. 

“Encomendamos o estudo para a Netquest com o objetivo de mapear os 
desafios e as oportunidades do e-commerce no Brasil. O resultado mostra como 
alguns setores estão consolidados no e-commerce e ainda faz uma análise detalhada, 
trazendo dados do universo de compras online como, perfil do consumidor e 
tendências nesse segmento”, destaca o CEO da Braspag, Gastão Mattos. 

 
Inflação pelo IPC-S recua na terceira semana do mês 

 
25 de Setembro de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O IPC-S de 22 de setembro de 2017 apresentou variação de -0,07%1, 0,06 
ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação.  

Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice 
apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do 
grupo Educação, Leitura e Recreação (0,93% para 0,29%). Nesta classe de despesa, 
cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cuja taxa passou de 
28,48% para 9,03%. 

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Habitação (-0,14% para -0,27%), Transportes (0,74% para 0,58%) e Vestuário (0,27% 
para 0,26%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: 
tarifa de eletricidade residencial (-1,00% para -2,03%), gasolina (3,28% para 2,66%) e 
calçados (0,50% para 0,13%), respectivamente.  

Em contrapartida, os grupos: Alimentação (-0,87% para -0,72%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,25% para 0,30%), Despesas Diversas (0,03% para 0,12%) e 
Comunicação (-0,08% para -0,05%) apresentaram acréscimo em suas taxas de 
variação. Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: 
frutas (-1,60% para -0,44%), artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,50% para -
0,19%), cigarros (0,12% para 0,37%) e mensalidade para TV por assinatura (0,07% 
para 0,36%), respectivamente.  

 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
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 Goiânia 
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 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – CONAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – ABAV EXPO 2017 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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27/09/2017 até 29/09/2017 – SUPER MIX 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
28/09/2017 até 30/09/2017 – SALÃO BRASILEIRO DAS CARNES 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/09/2017 até 02/10/2017 – MANAUS EXPO BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: STUDIO 5 Centro De Convenções 
Cidade: Manaus - AM 
 
01/10/2017 até 03/10/2017 – ASIAN & SEA FOOD SHOW 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
02/10/2017 até 05/10/2017 – FUTURECOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – CONGRESSO ABES/FENASAN 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – TUBOTECH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


