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1. MDIC 

Marcos Jorge destaca ações do MDIC para retomada do crescimento econômico 
no Demoday do Inovativa 

 
11 de Dezembro de 2017 

Fonte: MDIC 

 
O ministro substituto do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 

Marcos Jorge de Lima, participou, nesta segunda-feira, do 2º Demoday do Inovativa 
Brasil. O evento conectou 104 startups aceleradas pelo programa a uma banca de 129 
mentores, sendo 61 investidores. 

No encerramento do Demoday, como é chamado o dia em que são 
apresentados os negócios das startups, Marcos Jorge destacou medidas do governo 
federal e do MDIC para melhoria de ambiente de negócios no Brasil. Como apontou o 
ministro substituto, depois de uma das maiores recessões já registradas no país, há 
uma melhora na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e na 
produção industrial. 

“Este ano, a economia cresceu por três trimestres consecutivos. A inflação, que 
estava acima de 10% em 2016, ficou abaixo do centro da meta: 2,5% nos últimos 11 
meses. Além disso, o poder de compra melhorou com o aumento de mais de 6% no 
rendimento real dos salários”, disse. 

“Outro dado importante da retomada do crescimento econômico está no 
aumento de 18,2% nas exportações e de 9,6% nas importações, o que já nos gerou 
um saldo comercial recorde de mais de US$ 62 bilhões neste ano. Nosso desafio foi - 
e ainda é - colocar o país de volta no caminho do crescimento e do desenvolvimento”, 
completou. 

Marcos Jorge também apontou medidas do MDIC para promover o ambiente 
de inovação no Brasil. “O Inovativa, nosso programa de aceleração de startups, é 
reconhecido nacionalmente e internacionalmente. O Inovativa conquistou o primeiro 
lugar como a Melhor Aceleradora no Startup Awards, promovido pela ABStartups em 
2016. Neste ano, o programa foi destacado como benchmarking de política pública 
inovadora em nível internacional ao entrar no Observatório de Inovação no Setor 
Público da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, 
destacou. 

Outra iniciativa apontada por Marcos Jorge foi o Conexão Startup Indústria, da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que busca aproximar startups de 
grandes empresas do país e tem orçamento de R$ 50 milhões para os próximos três 
anos. Ele citou ainda o programa StartOut Brasil, que, na última semana, levou 
empreendedores de 14 empresas brasileiras para conhecerem o ecossistema de 
inovação francês. 

“Estamos trabalhando em várias frentes. Neste momento precisamos continuar 
acreditando no país. A retomada do crescimento econômico é uma grande 
oportunidade. Nossa gestão no MDIC fará todos os esforços para termos cada vez 
mais iniciativas importantes para o desenvolvimento do país como o Inovativa”, 
finalizou. 

Inovativa Brasil 
O Inovativa Brasil é um programa de aceleração gratuito com mais de 540 

empresas aceleradas e 600 mentores de alto nível. Ele é realizado pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com execução da Fundação Centros de 
Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI). 
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Em cinco anos, mais de 1.400 startups receberam mentorias do Inovativa. O 
programa recebeu mais de 8.400 inscrições. 

Como explicou o secretário de Inovação e Novos Negócios do MDIC, Marcos 
Vinícius de Souza, todas as metas do programa já foram superadas. “Nosso objetivo 
era acelerar 500 empresas em cinco anos. Já são 648 aceleradas. Até ano passado, 
as startups que participaram do programa já captaram, aproximadamente, R$ 
39.115.000. Este valor é 7,6 vezes mais do que o governo já investiu no programa”, 
disse 

Célio Cabral, gerente Nacional de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade do 
SEBRAE Nacional, apontou no Demoday a necessidade de as empresas pensarem 
em mercados internacionais. “Nossas startups não devem nada a nenhuma startup do 
mundo. Não vamos nos acomodar com mercado brasileiro. Precisamos nascer 
globais”, disse. 

Startups premiadas 
Ao final do programa, 14 startups foram eleitas como destaque do Demoday 

Inovativa: Resultys (GO); Real Networking (RS); ajudaJUS (CE); EFICIÊNCIA FISCAL 
(RO); GastroBox (DF); WeWaant.com (RJ); Bearings Vocational (PR); DESTINE JÁ 
(ES);Noeh (MG); Portal SuperAção (RJ); Asel-Tech (SP); Delfos Intelligent 
Maintenance (CE); ARIA MODA INCLUSIVA (SP); e Herself (RS). 

Catorze startups também foram contempladas no programa FBStart do 
Facebook, que oferece um pacote de anúncios na rede social e benefícios de 
parceiros no valor de US$ 80.000,00: Noeh (MG); WeWaant.com (RJ); Asel-Tech 
(SP); Bearings Vocational (PR); Delfos Intelligent Maintenance (CE); GastroBox (DF); 
Portal SuperAção (RJ); DESTINE JÁ (ES); Nagro (MG); Smart Brace (MG); 
CHECKMOB (PR); Best – Soluções Financeiras (SC); Sentimonitor (RS); e Expiring 
(SP). 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2949 
 

Voltar ao índice  
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2. Crédito e Financiamento 

Número de devedores fica estável em novembro, mas volume de dívidas 
cai 

 
11 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O número de devedores no Brasil ficou estável em novembro em relação 
a outubro, com uma variação de 0,15%. Em comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, a alteração foi maior, de 0,23%. Os dados são do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). 

No total, são 59,9 milhões de pessoas com contas em atraso ou nomes 
negativados, aqueles incluídos em cadastros de devedores. Esse número 
representa 39,5% da população com idades entre 18 e 95 anos. 

A inadimplência é maior entre brasileiros de 30 a 39 anos. Em 
novembro, 49% das pessoas nesse grupo estavam nessa condição. Na 
comparação por faixas etárias, em seguida vêm as de 40 a 49 (47%), 25 a 29 
(46%), 65 a 84 anos (31%) e 18 a 24 anos (21%). 

Entre as regiões, a Norte apresenta maior taxa de devedores, com 46% 
dos cidadãos residentes nos estados nessa condição. A segunda região com 
maior índice de pessoas inadimplentes é a Centro-Oeste (44%), seguida pela 
Nordeste (42%) e Sudeste e Sul (37%). 

Volume de dívidas 
Apesar da estabilidade, o volume de dívidas – ou seja, a soma dos 

valores de todos os empréstimos contraídos por pessoas de 18 a 95 anos 
analisados pelo SPC – em novembro apresentou queda de 3,79% em relação 
ao ano passado e de 0,14% em comparação com outubro. 

No comércio, a redução foi mais acentuada: 6,44%. Já nos bancos 
(2,55%) e no setor de água e luz (1,43%) o índice foi abaixo da média. O único 
segmento em que houve ampliação do volume de dívidas foi o de comunicação 
(4%). 

Recuperação lenta 
Na avaliação do SPC, no último ano houve um processo de diminuição 

da tomada de empréstimos a partir da crise, com os consumidores evitando 
fazer uso desse recurso e as instituições concedentes (como bancos e 
financeiras) aumentando o custo e as garantias. 

Segundo Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC, como há diversos 
casos em que uma pessoa contrai mais de uma dívida, com os sinais 
pequenos de recuperação da economia parte delas está conseguindo pagar 
uma ou outra dívida, o que gera a redução do volume, mas não consegue sair 
da condição de inadimplência. 

“A gente deve ver uma melhora nesse número uma vez que tenha 
recuperação mais sólida na economia, mas a melhora ainda é muito pequena. 
A absorção de 13 milhões de desempregados pelo mercado demora bastante. 
Mas mesmo que o emprego tivesse melhorado, a recuperação lenta existe 
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porque a gente vai ter uma primeira rodada de contratações com o salário 
menor. Com a geração de postos informais, essa modalidade não tem todos os 
benefícios e isso faz com que haja uma demora na redução da inadimplência”, 
explicou a economista do SPC. 

Juros reais 
Segundo Sonia Amaro, advogada do Instituto Proteste – associação de 

defesa do consumidor que acompanha os índices de inadimplência e faz 
campanhas sobre o tema -, um dos problemas que encarece o crédito e 
mantém muitas pessoas com nome negativado é o nível alto de juros reais no 
cartão de crédito e em outras modalidades, como o cheque especial. 

“Existe uma taxa de juros praticada altíssima, se comparada com outros 
países. Isso é resultado da política monetária. Embora a taxa Selic [definida 
pelo Banco Central e que serve de referência para outras taxas] tenha caído, 
na prática os juros reais são tão altos que o impacto não é tão significativo”, 
explicou a advogada. 

Em novembro de 2016, o instituto divulgou estudo que aponta o Brasil 
com os maiores índices no cartão de crédito entre uma amostra de países 
latino-americanos. Em setembro daquele ano, os juros médios ao ano estavam 
em 436%, contra 43,7% no Peru, 43% na Argentina e 30% na Colômbia. Em 
outubro deste ano, o índice ficou em 397% no cartão e em 317% no cheque 
especial. 

“O governo, no início desse ano, alterou as regras do rotativo do cartão, 
mas na prática ela ainda continua sendo muito prejudicial para o consumidor. 
Se a pessoa entrar nesse no rotativo pega uma dívida que não vai conseguir 
sair”, alertou Amaro. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/numero-de-
devedores-fica-estavel-em-novembro-mas-volume-de-dividas-cai 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Internet 

1 em cada 3 jovens no mundo não tem acesso à internet, diz Unicef 

 
10 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Exclusão online dos mais jovens exacerba diferenças e reduz possibilidade de 
participação em uma 'economia cada vez mais digital', concluiu um relatório divulgado 
pela entidade. 
 

Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgado 
neste domingo (10) mostra que cerca de um terço dos jovens de até 18 anos em todo 
o mundo – o equivalente a 346 milhões de pessoas – não tem acesso à internet. 

O documento "Situação Mundial da Infância 2017: Crianças e adolescentes em 
um mundo digital" conclui que a exclusão online dos mais jovens "exacerba as 
iniquidades" e reduz a capacidade de crianças e adolescentes de participar de uma 
"economia cada vez mais digital". 

Por outro lado, o relatório aponta que os jovens compõem o grupo etário mais 
conectado do planeta, com 71% do público com acesso à internet, contra apenas 48% 
da população total do mundo. 

Segundo a Unicef, as desigualdades regionais chamam a atenção. Enquanto a 
juventude africana é a menos conectada, com cerca de três em cada cinco jovens 
offline, apenas um em cada 25 jovens na Europa está na mesma situação. 

A língua é outra barreira ao acesso digital, mostra o relatório. Cerca de 56% de 
todos os websites estão em inglês. Para a Unicef, isso faz com que muitos meninos e 
meninas não consigam "encontrar conteúdo que eles entendam ou que seja 
culturalmente relevante". 

O relatório também aponta preocupação com os conteúdos de abuso sexual 
infantil. De acordo com a entidade, mais de 90% dos sites desta natureza estão 
hospedados em cinco países: Canadá, Estados Unidos, França, Holanda e Rússia. 

"A internet foi concebida para adultos, mas é cada vez mais usada por 
crianças, adolescentes e jovens – e a tecnologia digital afeta cada vez mais a vida e o 
futuro deles. Sendo assim, as políticas, práticas e produtos digitais devem refletir 
melhor as necessidades, as perspectivas e as vozes das crianças e dos 
adolescentes", afirma no relatório o diretor executivo do Unicef, Anthony Lake. 

Para corrigir estes problemas, a entidade divulgou uma série de 
recomendações para a criação de políticas e práticas comerciais em benefício dos 
mais jovens. Entre elas, o documento diz que é preciso salvaguardar a privacidade e a 
identidade das crianças e dos adolescentes online. 

Outra medida é capacitar digitalmente a juventude para mantê-la informada, 
engajada e segura na internet, recomenda a Unicef. 

 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/1-em-cada-3-jovens-no-
mundo-nao-tem-acesso-a-internet-diz-unicef.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Taxa média do crédito é a menor em mais de 2 anos, mas juro do cartão volta a 
subir, diz Anefac 

 
11 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1  
 

Apesar da queda em 4 das 6 principais linhas para pessoas físicas, os juros do cartão 
de crédito e cheque especial voltaram a ficar mais caros em novembro. 
 

Os juros cobrados na maior parte das linhas de crédito para pessoas físicas 
voltaram a cair em novembro, chegando ao menor patamar desde outubro de 2015, 
mostra um levantamento da Anefac divulgado nesta segunda-feira (11). 

No entanto, as duas modalidades de crédito historicamente mais caras – cartão 
de crédito e cheque especial – voltaram a subir suas taxas no mês passado. 

Taxa média para pessoa física 
A taxa média de juros para pessoas físicas em todas as linhas pesquisadas 

caiu 0,04 ponto percentual em novembro, passando de 7,44% ao mês em outubro 
para 7,40%. Esta é a 12ª queda seguida. 

Em nota, o diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Anefac, 
Miguel José Ribeiro de Oliveira, declarou que este resultado pode ser atribuído à 
redução da taxa básica de juros (Selic) e à expectativa de novas reduções frente à 
inflação mais baixa. A Selic está em 7% ao ano, menor patamar em mais de três 
décadas. 

Apesar da melhora nas expectativas, acrescenta Oliveira, o cenário econômico 
atual aumenta o risco de elevação da inadimplência por conta da recessão e do 
desemprego elevado. "Isto aumenta igualmente o risco de novas elevações das taxas 
de juros aos consumidores sejam pessoa física ou jurídica", pondera o diretor de 
estudos da Anefac, no comunicado. 

Crédito pessoal mais barato em novembro 
Quatro linhas para pessoas físicas reduziram suas taxas de juros no último 

mês, segundo a Anefac: os juros do comércio; financiamentos de veículos; 
empréstimo pessoal em bancos; e empréstimo pessoal em financeiras. 

Linhas mais caras voltam a subir 
Já as taxas do cartão de crédito voltaram a subir em novembro após duas 

quedas seguidas, passando de 12,84% ao mês, em outubro, para 12,89% no mês 
passado. Também o cheque especial teve aumento nas taxas, de 12,18% para 
12,25%. 

Crédito para pessoas jurídicas 
Das três linhas de crédito pesquisadas pela Anefac, todas cortaram suas taxas 

de juros em novembro. Na média, houve uma redução de 0,09 ponto percentual no 
mês (1,70 ponto percentual no ano) passando de 4,31% ao mês em outubro para 
4,22% ao mês em novembro, também a menor taxa de juros desde outubro de 2015. 

 
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/taxa-media-do-
credito-e-a-menor-em-mais-de-2-anos-mas-juro-do-cartao-volta-a-subir-diz-
anefac.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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5. Comércio Eletrônico 

Sistema torna mais seguro o uso do cartão de crédito em compras on-line 

 
 12 de Dezembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense  

 
Parceria do Santander com Dafiti e Mastercard testa autenticação por meio de 
digital e reconhecimento facial, o que aumenta segurança para compradores 
 

O medo de ter o cartão fraudado espanta muitos consumidores do 
comércio eletrônico. Estudo divulgado no ano passado mostrou que 49% da 
população brasileira que participou da pesquisa foi vítima de algum golpe com 
cartão, o que colocou o país em segundo lugar no ranking global. 

Novas tecnologias tendem a minimizar esse receio de usar o cartão de 
crédito nas compras on-line. Está em fase piloto até o fim deste mês um projeto 
que envolve o banco Santander, a operadora de cartões Mastercard e a rede 
de varejo on-line Dafiti. Ao todo, 120 mil clientes do banco estão testando a 
autenticação de pagamentos on-line com o uso da impressão digital ou por 
meio do reconhecimento facial, o chamado Identity Check Mobile. Com essa 
tecnologia, não há a necessidade de digitar a senha na hora da operação. 

Como ainda é uma fase de teste, o aplicativo só pode ser baixado pelos 
clientes convidados. A Identity Check Mobile, lançada pela Mastercard no 
Brasil há um ano, já está em uso em outros 14 países, como Estados Unidos, 
Canadá e Reino Unido. Depois da fase de avaliação e de ajustes, a ideia é que 
a tecnologia de pagamento faça parte do aplicativo Way, do Santander, e seja 
disponibilizada para todos os consumidores. A previsão é de que isso ocorra 
ainda no primeiro semestre de 2018. O banco espanhol é o primeiro emissor da 
América Latina a oferecer a solução para correntistas e não correntistas. 

Gustavo Kok, diretor de pagamentos e prevenção de fraudes para a 
América Latina da Dafiti, acredita que esse tipo de inovação deverá agregar 
mais clientes ao negócio. “Cada vez mais transações estão sendo feitas pelo 
celular. A tendência é que ele também seja cada vez mais usado como um 
grande autenticador dessas compras”, avalia o executivo. 

Testes  
Para usar a nova tecnologia de verificação de pagamento, os clientes 

têm de baixar o aplicativo ID Check e cadastrar os dados biométricos — com o 
scanner de impressão digital ou com uma selfie no próprio smartphone. No 
caso da Dafiti, a compra é feita normalmente pelo site. Mas na etapa final é 
enviada uma notificação para o celular do cliente para a autenticação do 
pagamento por meio da biometria. Ou o cliente tira uma selfie com o celular ou 
permite a leitura da sua impressão digital. 

Na primeira fase de implantação do projeto, em agosto, os testes foram 
feitos com os funcionários das três empresas. Os convites para os 120 mil 
clientes da base do Santander passaram a ser feitos no fim de novembro. Para 
facilitar o primeiro contato, o banco enviou aos clientes selecionados um tutorial 
para ensinar a usar a tecnologia de biometria. Kok acredita que novas soluções 
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para garantir o pagamento vão ser oferecidas cada vez mais rapidamente. Ele 
cita como exemplo a tecnologia que confirma a identificação da pessoa ao 
reconhecer a forma como ela costuma usar o celular — desde o jeito de tirar o 
aparelho do bolso até a maneira como digita. “Não estamos falando de um 
futuro distante”, afirma o executivo da Dafiti. 

Kok não diz quanto a empresa investe em segurança para coibir os 
casos de fraude — “são milhões de reais por ano para fazer a prevenção” —, 
mas garante que o uso de biometria pode reduzir bastante os casos de 
irregularidade na hora do pagamento, inclusive por meio do cartão de débito, 
que ainda é pouco usado no comércio eletrônico, segundo o executivo. “Os 
consumidores vão se sentir mais confiantes”, garante. 

Para o comércio on-line, a redução de fraudes pode representar um 
incremento no balanço, já que são as lojas que reembolsam os clientes nos 
casos em que uma compra é feita, por exemplo, com um cartão clonado. Além 
disso, quem se sente inseguro em usar essa forma de pagamento pode se 
sentir mais confiante com o ambiente on-line. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/12/internas
_economia,647226/como-fazer-uma-compra-segura-online.shtml 
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Natal deve movimentar R$ 8,4 bilhões no comércio eletrônico, estima 
ABComm 

 
11 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

O Natal, que historicamente é a data mais importante para o varejo, 
deve movimentar R$ 8,428 bilhões no comércio eletrônico do País. Quem faz a 
estimativa é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Esse 
montante representa um crescimento de 12% quando comparada com a 
mesma data de 2016. 

No total, a expectativa é que as lojas virtuais brasileiras recebam mais 
de 27 milhões de pedidos, com tíquete médio de R$ 308. As categorias mais 
buscadas devem ser “Informática”, “Celulares”, “Eletrônicos”, “Moda e 
Acessórios” e “Casa e Decoração”. A previsão leva em conta as compras 
realizadas entre os dias 24 de novembro e 22 de dezembro. 

“O e-commerce brasileiro registra um ritmo muito bom de crescimento, o 
que deve se refletir nas comemorações natalinas, encerrando o ano com um 
grande impulso”, avalia Mauricio Salvador, presidente da ABComm. “O período 
demanda condições especiais e produtos exclusivos, tornando-se muito 
atrativo para os consumidores, principalmente nesse momento de retomada da 
economia nacional”, complementa. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/natal-deve-movimentar-r-84-
bilhoes-no-comercio-eletronico-estima-abcomm/ 
 

Voltar ao índice 
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6. Logística – Transporte Ferroviário 

Software promete agilizar logística em ferrovias brasileiras 

 
12 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Sistema desenvolvido pela Logmax utiliza sinais de radiofrequência para 
localizar em tempo real cargas na malha ferroviária 
 

Com foco em um segmento de mercado ainda pouco explorado no 
Brasil, a startup Logmax, de Belo Horizonte, desenvolveu um software que se 
propõe a agilizar os processos de transportes de cargas na malha ferroviária 
brasileira. 

O sistema, que completa dois anos em 2017, funciona com três 
elementos: um computador de bordo – instalado na locomotiva -, um módulo de 
atuação, localizado no pátio ferroviário e uma antena de rádio, responsável por 
canalizar a frequência do sinal entre os aparelhos. 

Por meio da comunicação via sinais de radiofrequência entre o 
computador de bordo e o módulo de atuação, o software desenvolvido pela 
Logmax informa a localização em tempo real da carga, o período de 
permanência dos vagões nos pátios ferroviários, o andamento das manobras 
de anexação e movimentações de trens nas áreas de embarque e 
desembarque. Tais informações ficam disponíveis na plataforma on-line da 
Logmax. 

“Geralmente as empresas que usam o transporte ferroviário têm muito 
volume de cargas e, devido a isso, precisam ter alguma plataforma para 
auxiliar na gestão e controle do tempo dessas operações” diz Fábio Rodrigues, 
CEO da startup. Segundo o empreendedor, o custo para contratar este tipo de 
serviço depende do volume de vagões que serão monitorados. 

Companhias com demanda para esse tipo de serviço para 300 vagões 
pagam uma mensalidade de R$ 7 mil; aquelas com fluxo ferroviário de 300 a 
600 carros, desembolsam R$ 9 mil. Por fim, clientes com exigências para mais 
de 600 veículos, arcam com custos mensais de R$ 12 mil. 

Para o especialista da Vantine Consultoria Logística, José Geraldo 
Vantine, oferecer uma ferramenta para o segmento ferroviário pode ser um 
diferencial, tendo em vista que esse nicho, no Brasil, ainda foi pouco explorado. 

“Se existissem mais ofertas de transportes ferroviário, o uso de 
softwares como o da Logmax daria uma redução de 50% no custo do 
transporte”, afirma Vantine, que ainda ressaltou a importância da “sincronia” 
entre o tempo que a locomotiva demora para chegar no porto e, em casos de 
exportação, o período de espera do navio no porto.  

De acordo com Rodrigues, os investimentos recebidos pela startup 
desde que entrou em operação foram fundamentais para o desenvolvimento da 
empresa. A partir da participação do programada de pré-aceleração Lemonade, 
em 2016, o negócio conseguiu captar R$ 80 mil provenientes da gestora de 
fundos Fundepar. 
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Atualmente, a startup está no programa de aceleração da FiemgLab e 
presta serviços para seis empresas de segmentos como agricultura, siderurgia 
e indústria de transformação. Segundo o empreendedor, até o final deste 
processo, o negócio receberá R$ 130 mil da aceleradora. 

 

http://www.dci.com.br/2.202/software-promete-agilizar-log%C3%ADstica-em-
ferrovias-brasileiras-1.601013 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Índice usado em contratos de aluguel acumula queda de 0,68% em 12 
meses 

 
11 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado no reajuste de 
contratos de aluguéis, acumula queda (deflação) de 0,68% em 12 meses, de 
acordo com a primeira prévia de dezembro divulgada pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Apesar da deflação acumulada, o IGP-M registrou alta de 0,73% 
em dezembro, taxa superior ao -0,02% da prévia de novembro. 

A alta da prévia de novembro para dezembro foi provocada por 
aumentos nos três subíndices que compõem o IGP-M. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, passou de 
-0,09% na prévia de novembro para 0,96% na de dezembro. A taxa do Índice 
de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, subiu de 0,03% para 0,30% no 
período. Já a inflação do Índice Nacional do Custo da Construção subiu de 
0,29% para 0,30%. 
 

Voltar ao índice 
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8. Feiras 

 
15/12/2017 até 24/12/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
18/12/2017 até 20/12/2017 – FENECRAT 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Gentil Cardoso 
Cidade: Crateús – CE 
 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – Go 
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20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


