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1. Crédito e Financiamento 

CNC projeta retração de 13,4% na concessão de crédito aos 
consumidores em 2016 

 
28 de Abril de 2016 

Fonte: CNC 
 

CNC projeta retração de 13,4% na concessão de crédito aos consumidores em 
2016 
 

Recorrer a empréstimos e financiamentos para driblar a retração do 
orçamento familiar se tornou ainda mais arriscado no primeiro trimestre deste 
ano. Segundo as estatísticas de crédito divulgadas hoje (28) pelo Banco 
Central, a taxa média de juros nas operações com recursos livres destinados 
às pessoas físicas atingiu inéditos 69,2% ao ano. Não há registro na série 
histórica do Banco Central, iniciada em março de 2011, de custo financeiro tão 
elevado nesse tipo de operação. Há um ano, a taxa média anual era de 54,4%. 

Com taxa de juros de 449,1% ao ano, a rolagem de uma dívida no 
cartão de crédito dobra em 4,9 meses. “Essa é, de longe, a modalidade de 
crédito mais cara ao consumidor, seguida pelo cheque especial, cuja taxa 
alcançou, também de forma inédita, 300,8% ao ano. O financiamento de 
despesas através do cheque especial dobra a dívida contraída em seis meses”, 
afirma Fabio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 

Com base no relatório Focus do Banco Central que aponta as medianas 
das expectativas para 2016 referentes ao crescimento econômico (-3,9%), à 
taxa básica de juros (13,25% ao ano em dezembro) e à inflação (+7,0%), a 
CNC projeta recuo real de 13,4% na concessão de novos recursos às pessoas 
físicas, o pior resultado dos últimos cinco anos. Nessas mesmas condições, a 
taxa de juros ao consumidor deverá continuar em alta até o início do quarto 
trimestre, até que a expectativa de queda nos juros básicos se confirme e 
permita ligeira retração do custo do crédito ao consumidor. 
 
http://www.cnc.org.br/noticias/economia/cnc-projeta-retracao-de-134-na-
concessao-de-credito-aos-consumidores-em-2016-0 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Lei do Bem volta e preços de smartphones devem cair 

 
28 de Abril de 2016 

Fonte: EXAME 
 

Por meio de uma liminar, o Tribunal Regional de Federal determinou 
nesta semana a suspensão da MP 690, que revogava a Lei do Bem, que 
garante alíquota zero de PIS/Cofins para produtos de informática e 
telecomunicações. Com isso, os preços de smartphones, tablets e notebooks 
podem ser reduzidos.  

A ação foi movida pela Abinee, Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica, que representa as fabricantes de hardware no país. O 
argumento usado foi o de que um benefício fiscal concedido com data para 
terminar (31 de dezembro de 2018) não pode ser revogado antecipadamente.  

Pelo cálculo tributário do IBPT, 39,12% dos preços dos smartphones são 
impostos. Com o fim da Lei do Bem, eles passaram a representar 42,69% dos 
preços para os consumidores.   

Já os tablets de até 2.500 reais a carga tributária é de 39,12% e de 
47,59% com a MP 690 em vigor. No caso de computadores de até 2.000 reais, 
os impostos são 24,30% do preço e, sem o benefício fiscal, atingiriam 33,62%.   

Em nota, a Abinee informa a EXAME.com que "a liminar concedida pelo 
Tribunal Regional Federal é importante, pois reestabelece os incentivos do 
Programa de Inclusão Digital, da Lei 11.196 (Lei do Bem), que contribuem para 
o acesso à tecnologia, principalmente por parte da população de baixa renda, 
bem como para a geração de empregos formais no país e para o combate ao 
mercado ilegal de produtos de informática".  

Na visão do advogado especializado em direito digital Adriano Mendes, 
sócio do escritório Assis e Mendes, no ano passado, o governo tomou atitudes 
em busca de redução de custos, incluindo acabar com a Lei do Bem. No 
entanto, no momento elas vêm perdendo a efetividade.   

"Diante do cenário atual e falta de governabilidade, quase toda as 
medidas não foram convertidas em lei estão sendo questionadas pelo 
judiciários", declarou Mendes.  

Já Patricia Peck, advogada especialista em Direito Digital do escritório 
Patrícia Peck Pinheiro, vê um duelo entre os três poderes no Brasil e o uso 
excessivo de medidas provisórias pelo governo, que não cumpre o combinado 
com a iniciativa privada, nem com os consumidores por precisar "vorazmente 
de mais dinheiro". Nesse cenário, o Judiciário "se tornou o único ou último 
remédio para corrigir estas distorções". 

"A liminar concedida pela Justiça é uma vitória no sentido de que 
precisamos, sim, de uma carga tributária menor, reforma esta prometida, mas 
ainda não enfrentada com a coragem necessária pelas últimas administrações, 
tampouco pela atual. Não fazia qualquer sentido que a MP 690 alterasse a 
regra do jogo já estabelecida e que estava combinada para permitir aumento 
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de produção e consumo até 2018 trazidos pela Lei do Bem", declarou Peck, 
que ressalta ainda que liminares podem ser derrubadas da noite para o dia, 
mudando novamente a regra do jogo no setor de tecnologia de consumo. 

À época da aprovação da MP 690, João Eloi Olenike, presidente do 
IBPT, indicou a falta de dinheiro como razão para a volta da cobrança de 
impostos das fabricantes de hardware no país.   

“Como governo está precisando de caixa, ele esta indo atrás de 
aumento de arrecadação tributária”, afirmou Olenike. A projeção do governo é 
um déficit de 30,5 bilhões de reais em 2016 por conta dessa isenção fiscal para 
eletrônicos.  

Diversas fabricantes reajustaram os preços de seus produtos no Brasil 
após o fim da Lei do Bem, anunciado no final do ano passado, entre elas Apple 
e Motorola.  

Procuradas, a Via Varejo e a Magazine Luiza não responderam os 
contatos da redação para comentar o caso até a conclusão desta reportagem. 
 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/lei-do-bem-volta-e-precos-de-
smartphones-devem-cair 
 

Voltar ao índice  

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/lei-do-bem-volta-e-precos-de-smartphones-devem-cair
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/lei-do-bem-volta-e-precos-de-smartphones-devem-cair
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3. Comércio 

Vendas para o Dia das Mães devem ter o pior desempenho em doze anos 

 
25 de Abril de 2016 

Fonte: CNC 
 
Para a data, CNC prevê queda de 4,1% no faturamento do comércio, a maior 
desde 2004 
 

O varejo brasileiro deve registrar queda de 4,1% nas vendas 
relacionadas ao Dia das Mães, o pior desempenho para a data desde 2004, 
segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). O Dia das Mães é a segunda principal data do 
comércio no Brasil, atrás apenas do Natal. 

De acordo com os dados, as opções de presente para as mães devem 
sair dos segmentos de artigos de uso pessoal e doméstico, que deve ter um 
crescimento de 4,4% em relação à data em 2015, e de vestuário, calçados e 
acessórios, com previsão de alta de 2,3%. “Menos dependentes das condições 
atuais de crédito e com variações de preços menos acentuadas nos últimos 
meses, as vendas nesses dois segmentos, caracterizados por tíquetes médios 
mais baixos, deverão responder por quase dois terços (65,8%) de toda a 
movimentação do varejo nessa data em 2016”, afirmou o economista da CNC 
Fabio Bentes. 

Apesar da queda, a CNC prevê que as vendas para o Dia das Mães 
devem movimentar aproximadamente R$ 5,7 bilhões neste ano. 
Emprego temporário 

Houve redução também na expectativa de contratação de trabalhadores 
temporários. A oferta de 25,6 mil vagas em todo o varejo, esperada pela CNC, 
é 5,6% inferior ao contingente contratado no mesmo período do ano passado e 
equivale à quantidade de vagas geradas na mesma data em 2012 (25,4 mil). 

Com a expectativa de crescimento das vendas de vestuário, este 
segmento deverá oferecer a maior quantidade de vagas temporárias do varejo 
(14,7 mil, 57,1% do total), seguido pelo ramo de hiper e supermercados, o 
maior empregador do varejo brasileiro, cuja oferta de vagas deverá totalizar 4,6 
mil postos temporários. 
 
http://www.cnc.org.br/noticias/economia/vendas-para-o-dia-das-maes-devem-
ter-o-pior-desempenho-em-doze-anos 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio – Shopping Center 

Vendas dos shoppings Multiplan crescem R$90 mi no 1º tri deste ano 

 
28 de Abril de 2016 

Fonte:  
 

A Multiplan divulgou há pouco o resultado do primeiro trimestre de 2016. 
Apesar do início de ano difícil para o comércio em geral, as vendas dos lojistas 
dos shoppings do grupo foram de R$ 3,0 bilhões no primeiro trimestre, um 
aumento de R$ 91,3 milhões sobre o mesmo período de 2015, 3,1% maior. As 
vendas nas mesmas áreas tiveram alta de 4,2% em relação ao primeiro 
trimestre de 2015, o que demostra o efetivo acerto da empresa na busca por 
melhorias de mix de lojas. 

No primeiro trimestre do ano, a receita de locação cresceu 6,7%, com o 
aluguel nas mesmas lojas se expandindo 5,8%, em relação ao mesmo período 
do ano passado. 

A ocupação também permaneceu em linha com a média dos últimos 
cinco primeiros trimestres, em 97,9%, representando portanto um forte início 
para um ano desafiador. Os primeiros dez shopping centers abertos pela 
Multiplan apresentaram uma taxa de ocupação média de 98,9%, reforçando a 
tese de que shopping centers consolidados com alta produtividade são 
capazes de alcançar e manter taxas de ocupação elevadas na comparação 
com a média do mercado. 

Apesar do aumento da taxa básica de juros, o lucro líquido apresentou 
um crescimento de 0,7% sobre o mesmo período do ano anterior, alcançando 
R$ 70,1 milhões, devido principalmente ao crescimento de 5,3% na receita 
líquida, conduzido pelos aumentos nas receitas de serviços (+34,3%) e 
estacionamento (+9,4%). Nos últimos 12 meses, o lucro líquido foi de R$ 362,7 
milhões, 2,1% mais alto do que no mesmo período do ano anterior. 

A razão dívida líquida/EBITDA apresenta leve queda para 2,33x, como 
resultado do aumento do caixa e disponibilidades de caixa para R$ 464,1 
milhões. A Multiplan possui toda sua dívida em moeda local (Reais). 

A ação MULT3 na BM&FBOVESPA valorizou 41,3% no 1T16, precificada 
em R$ 53,70 ao fim do trimestre. O volume médio diário foi de R$ 40,6 milhões 
no período. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11900/vendas-dos-shoppings-multiplan-
crescem-r90-mi-no-1-tri-deste-ano 
 

Voltar ao índice 

http://www.varejista.com.br/noticias/11900/vendas-dos-shoppings-multiplan-crescem-r90-mi-no-1-tri-deste-ano
http://www.varejista.com.br/noticias/11900/vendas-dos-shoppings-multiplan-crescem-r90-mi-no-1-tri-deste-ano
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5. Serviços 

Confiança dos empresários do setor de serviços aumenta em abril 

 
29 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
 
Índice de Situação Atual caiu, enquanto o Índice de Expectativas subiu. 
Um dos fatores apontados como entrave é a 'demanda insuficiente'. 
 

O índice que mede a confiança do setor de serviços subiu 0,4 ponto 
entre março e abril, passando de 68,9 para 69,3 pontos, segundo a Fundação 
Getulio vargas (FGV). 

 Usado no cálculo do ICS, o Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 2,3 
pontos no mês, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 3,1 pontos. 

Um dos fatores apontados como entrave à atividade das empresas é a 
"demanda insuficiente", que continua em elevado patamar, tendo sido 
mencionado por 41,2% delas. Nesse mês, o fator "problemas financeiros" 
alcançou seu recorde histórico ao ser reportado por 11,6% das empresas. 

“Nesses primeiros quatro meses houve um movimento de suave 
recuperação da curva de confiança, que se apoia nas expectativas 
empresariais. É provável que isso reflita a percepção de um iminente desfecho 
para o impasse político, o que abriria espaço para uma melhor previsibilidade 
no campo econômico. Ainda assim, dado o grau de incerteza presente, é cedo 
para afirmar que essa reação é sustentável.” avalia Silvio Sales, consultor do 
FGV/IBRE, por meio de nota. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/confianca-dos-empresarios-do-
setor-de-servicos-aumenta-em-abril.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/confianca-dos-empresarios-do-setor-de-servicos-aumenta-em-abril.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/confianca-dos-empresarios-do-setor-de-servicos-aumenta-em-abril.html
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Cabify, rival do Uber, chega ao Brasil com a promessa de preços 
competitivos 

 
25 de Abril de 2016 

Fonte: Convergecom 
 

A Cabify, companhia espanhola que opera aos moldes do Uber, vai 
desembarcar no Brasil em maio. A empresa, que anunciou recentemente que 
recebeu uma nova rodada de investimentos de US$ 120 milhões, liderada pela 
varejista online japonesa Rakuten para a abertura de novas operações em toda 
a América Latina e Europa, promete oferecer preços competitivos tanto em 
relação ao Uber quanto aos táxis. 

A Cabify é uma plataforma online de serviços de veículos comerciais e 
particulares, para consumidores e empresas, e tem registrado crescimento sem 
precedentes por parte de sua tecnologia e serviços. 

Desde o seu último investimento em julho de 2015, a Cabify continua 
expandindo rapidamente e se consolidando com presença em 14 cidades na 
Espanha, México, Peru, Chile e Colômbia. O novo aporte, segundo a empresa, 
irá permitir que acelere o crescimento em mercados que já tem atuação e 
expandir para alcançar novos mercados. 

"Nós estamos animados para estreitar nosso relacionamento com a 
Rakuten, grande parceiro que entende a nossa meta de longo prazo de 
desconstruir o modelo de propriedade de veículo", disse Juan de Antonio, CEO 
da Cabify. "Até agora, a Cabify se destacou por fornecer um serviço de alta 
qualidade para uma clientela fiel. Pretendemos continuar a replicar esse 
modelo em toda a América Latina e Europa para consolidar nossa posição de 
liderança." 

Como parte de sua solução de mobilidade, a Cabify já está adicionando 
opções como táxis regulares e pagamento em dinheiro em países como Peru, 
Colômbia, Brasil e Espanha. "Queremos ser mais do que apenas um serviço de 
motorista particular", diz Juan de Antonio. "A Cabify será uma plataforma de 
transporte para todos serviços de valor agregado para vários tipos de clientes." 
 
http://convergecom.com.br/tiinside/25/04/2016/cabify-rival-do-uber-chega-ao-
brasil-com-promessa-de-precos-competitivos/?noticiario=TI 
 

Voltar ao índice  

http://convergecom.com.br/tiinside/25/04/2016/cabify-rival-do-uber-chega-ao-brasil-com-promessa-de-precos-competitivos/?noticiario=TI
http://convergecom.com.br/tiinside/25/04/2016/cabify-rival-do-uber-chega-ao-brasil-com-promessa-de-precos-competitivos/?noticiario=TI


 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“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 do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.” 

 

6. Serviços – Meios de Pagamento 

Juros do cheque especial chegam ao recorde de 300,8% ao ano 

 
28 de Abril de 2016 

Fonte: EBC 
 

A taxa de juros do cheque especial chegou ao recorde de 300,8% ao 
ano, em março, de acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados hoje 
(28). A série histórica do BC tem início em julho de 1994. De fevereiro para 
março, a taxa subiu 6,9 pontos percentuais. 

Também é recorde a taxa média do rotativo do cartão de crédito 
(449,1% ao ano), em março, com alta de 5,2 pontos percentuais em relação a 
fevereiro. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos 
que o valor integral da fatura do cartão. A série histórica do rotativo do cartão 
de crédito tem início em março de 2011. 

O chefe do Departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, enfatizou que 
o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito são modalidades de 
empréstimos que devem ser usadas com “muita cautela” devido ao custo 
elevado. Maciel orienta que, se for preciso usar, deve ser por pouco tempo 
para não comprometer a capacidade de pagamento no futuro. 
Parcelamento 

A taxa de juros das compras parceladas no cartão de crédito ficou em 
145,5% ao ano, em março, com redução de 0,6 ponto percentual em relação a 
fevereiro. A taxa do crédito consignado (com desconto em folha de pagamento) 
atingiu 29,9% ao ano, com aumento de 0,4 ponto percentual na comparação 
com fevereiro. 

A taxa do crédito pessoal chegou a 126,1% ao ano, com alta de 3,3 
ponto percentual em relação ao mês anterior. 

A média de juros do crédito para as pessoas físicas ficou em 69,2%, em 
março, com alta de 1,3 ponto percentual em relação a fevereiro. Já a taxa 
média cobrada das empresas caiu 0,9 ponto percentual para 31% ao ano. 

Em março, a inadimplência (considerados atrasos acima de 90 dias) 
ficou estável em 6,2% para as famílias e subiu 0,1 ponto percentual para 4,9%, 
no caso de empresas. Esses dados são do crédito livre, em que os bancos têm 
autonomia para aplicar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de 
juros. 

Segundo Maciel, a inadimplência das famílias está “bem comportada” e 
a das empresas segue em crescimento lento e persistente. Maciel acrescentou 
que a inadimplência deve crescer, em ritmo lento, nos próximos meses. 

No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras definidas pelo 
governo, destinados basicamente aos setores habitacional, rural e de 
infraestrutura), a taxa de juros cobrada de empresas subiu 0,1 ponto percentual 
para 11,9% ao ano e das famílias aumentou 0,5 ponto percentual para 10,1% 
ao ano. A inadimplência das empresas ficou estável em 1% e das famílias caiu 
0,1 ponto percentual para 2,1%. 
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Crédito 
Maciel destacou que a desaceleração do saldo de crédito reflete a 

retração da atividade econômica, queda da confiança de empresas e famílias e 
custo dos empréstimos mais elevado. Acrescentou que, no início do ano, é 
comum haver redução nos empréstimos e citou, também, a influência do 
câmbio em operações referenciadas em dólar. 

Ele explicou que o crédito não deve crescer mais de “forma muito 
significativa” como ocorreu ao longo de mais de 10 anos e citou o crescimento 
de 30% registrado em 2008. Para este ano, a previsão do BC é de expansão 
de 5%. “À medida que se retoma a confiança dos agentes, também iremos 
observar a reação do crédito. Mas não veremos crescimento do crédito a taxas 
vistas em anos anteriores”, disse o chefe do Departamento Econômico do 
Banco Central. 

No total, o saldo das operações de crédito chegou a R$ 3,160 trilhões 
em março, com redução de 0,7% no mês e de 1,8% no ano. Em relação a tudo 
o que o país produz – Produto Interno Bruto (PIB) - o saldo do crédito ficou em 
53,1%, queda de 0,5 ponto percentual no mês. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/juros-do-cheque-
especial-chegam-ao-recorde-de-3008-ao-ano 
 

Voltar ao índice 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/juros-do-cheque-especial-chegam-ao-recorde-de-3008-ao-ano
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/juros-do-cheque-especial-chegam-ao-recorde-de-3008-ao-ano
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7. Serviços - Telecomunicações 

Operadoras são pouco transparentes no trato de dados pessoais, diz 
estudo 

 
27 de Abril de 2016 

Fonte: Estadão 
 
Pesquisa mostra que nenhuma das seis operadoras respeita integralmente o 
Marco Civil da Internet 
 

A maioria dos provedores de acesso à internet no Brasil não informa 
claramente de que maneira coleta, utiliza e armazena os dados dos 
consumidores. É o que revela o estudo 'Quem defende seus dados?', realizado 
pelo Internet Lab - um dos principais centros de pesquisa de política em 
internet no País - em parceria com a organização não governamental norte-
americana Electronic Frontier Foundation (EFF), uma das mais importantes 
entidades de defesa de direitos digitais em todo o mundo. 

Entre as operadoras brasileiras, a mais bem colocada foi a TIM, que 
recebeu pelo menos um ponto nos principais quesitos; a pior posicionada foi a 
Oi, que pontuou em apenas uma das categorias (veja tabela ao lado). Para 
fazer o estudo, as entidades analisaram contratos de prestação de serviço de 
banda larga (fixa, móvel ou ambos) das operadoras Claro, Oi, TIM, Vivo, NET e 
GVT. Cada uma fornece pelo menos 10% do total de acessos à internet no 
País - ao todo, elas são responsáveis por cerca de 90% das conexões. 

A pesquisa mostra que nenhuma das seis operadoras respeita 
integralmente o Marco Civil da Internet. A lei - espécie de constituição que 
determina direitos e deveres no uso da rede - determina que os usuários têm o 
direito a informações sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção 
de seus dados cadastrais (nome, endereço, CPF, por exemplo) e de registro 
(data e hora de uma conexão e endereço IP do usuário). Três das seis 
operadoras analisadas não pontuaram neste critério. 

Segundo o Internet Lab, os consumidores não encontram nos contratos 
detalhes sobre como cada operadora coleta, usa e armazena seus dados 
pessoais, nem como elas garantem a segurança dessas informações 
sensíveis. "Os contratos desenvolvem pouco estes temas, muitas vezes de 
uma forma bem confusa", diz o diretor do Internet Lab, Dennys Antonialli. 
Ordem judicial 

As operadoras também não deixam claro em que circunstâncias elas 
cedem os dados dos usuários para o Ministério Público ou para a Justiça. O 
Marco Civil garante que, na investigação de crimes, autoridades possam 
requerer dados cadastrais, mas restringe o acesso a dados pessoais e 
conteúdo das comunicações a pedidos com ordem judicial. 

Para o Internet Lab, embora empresas como a NET, TIM e GVT tenham 
cumprido esta determinação, em seus contratos predomina a linguagem 
jurídica, difícil de entender para a maioria dos consumidores. 
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Para estimular que as operadoras melhorem suas práticas, a pesquisa 
também verificou se a empresa contesta judicialmente pedidos de dados 
abusivos; se já se posicionou sobre projetos de lei que afetam a privacidade; se 
informa quantas vezes recebeu pedidos de autoridades do governo; e, por fim, 
se notifica o cliente quando recebe pedidos de acesso a seus dados pessoais. 

Nenhuma operadora pontuou nos últimos dois critérios. "Quando o 
consumidor é notificado, ele pode exercer seu direito de defesa contra 
irregularidades", disse o vice-presidente da EFF, o norte-americano Kurt 
Opsahl. 
Versão brasileira 

A pesquisa Quem defende seus dados foi inspirada no estudo americano 
Who has your back, elaborado anualmente pela EFF, para avaliar as práticas e 
políticas de operadoras e empresas de internet em relação a privacidade de 
seus usuários. Nos EUA, além das operadoras, Facebook, Apple, Google e 
Microsoft estão entre as empresas avaliadas. 

Embora a metodologia tenha sofrido alterações para se adaptar à 
realidade brasileira, as operadoras locais tiveram desempenho superior às 
americanas, quando o estudo foi realizado pela EFF pela primeira vez, em 
2011. "Isso reflete que estas questões sobre defesa dos dados estão mais 
presentes na sociedade", diz o especialista. 

Em notas enviadas ao jornal O Estado de S. Paulo, Claro/NET e 
Vivo/GVT afirmaram que "cumprem a legislação" rigorosamente em relação 
aos dados dos clientes. Para a operadora TIM, "a pesquisa é uma importante 
ferramenta para fomentar a discussão sobre a transparência". A operadora Oi 
preferiu não comentar os resultados da pesquisa. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/operadoras-sao-pouco-transparentes-no-trato-
de-dados-pessoais,-diz-estudo-id543928.html 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Portaria lista localidades que vão desligar transmissão analógica de TV 
em 2017 

 
28 de Abril de 2016 

Fonte: Estadão 
 
O Ministério das Comunicações publicou no Diário Oficial da União 

(DOU) desta quinta-feira, 28, uma lista de localidades que vão desligar a 
transmissão analógica de televisão em 2017. Segundo o documento, a relação 
dos municípios afetados pelo cronograma do desligamento da transmissão 
analógica em 2018 ainda será publicada, em portaria específica. 

A lista divulgada nesta quarta abrange localidades nos Estados de São 
Paulo, Goiás, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro. Clique aqui e veja a relação completa. 

 
Voltar ao índice  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/04/2016&jornal=1&pagina=83&totalArquivos=136
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9. Feiras 

 
25/04/2016 até 29/04/2016 – AGRISHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Ribeirão Preto  
Cidade: Ribeirão Preto – SP 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 – FIQ 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas S/A 
Cidade: Arapongas – PR 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 - ENVASE BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas  
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 – BRASIL ALIMENTA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
28/04/2016 até 01/05/2016 – EXPOSOL 
Setor: Multisetores  
Local: Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz 
Cidade: Soledade – RS 
 
28/04/2016 até 07/05/2016 – FIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções de Brasília 
Cidade: Brasília – DF  
 
29/04/2016 até 10/05/2016 – EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - Parque de Exposições 
Fernando Costa 
Cidade: Uberaba – MG  
 
29/04/2016 até 08/05/2016 – FENASOJA 
Setor: Multisetores  
Local: Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson  
Cidade: Santa Rosa – RS 
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30/04/2016 até 08/05/2016 – FNLPC & FLIPOCOS 2016 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/05/2016 até 05/05/2016 – APAS 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 04/05/2016 – INFRA SP 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Centro de Convenções Frei Careca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – FEIRA DA INDUSTRIA LATINO AMERICANA 
DE AVES E SUINOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 06/05/2016 - DSE SOUTH AMERICA 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/05/2016 até 07/05/2016 – FIMAR 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Centreventos Itajaí 
Cidade: Itajaí – SC 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br


 

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

  17 

“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 do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.” 

 

 

 


