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1. Comércio - Varejo 

Varejo: pior desempenho 

 
11 de Janeiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Como era esperado, a Black Friday deu alívio ao varejo. Em novembro, 
as vendas no setor subiram 2% em relação a outubro, segundo dados da 
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). O efeito da antecipação das compras de 
Natal para a data provocou o melhor resultado nessa base de comparação 
desde 2007. O desempenho, no entanto, não aponta para uma reversão do 
quadro de crise a curto prazo. Frente ao mesmo período do ano passado, o 
volume de negociações caiu 3,5% -  a 20ª taxa consecutiva de recuo. 

O resultado em novembro fez com que as vendas registrassem uma 
queda acumulada de 6,4% no ano. Em 12 meses, o tombo era de 6,5%. Diante 
desses números, já está dado que o varejo terá em 2016, o pior ano em 
volume de negócios da história. O economista-sênior da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fábio Bentes, 
prevê um recuo de 6,3%. 

A essa altura, o desempenho de dezembro pouco importa para os 
analistas. As previsões estão concentradas em 2017. E não são boas. "Não 
tem demanda. O crédito está nas alturas e a confiança continua muito baixa, 
andando de lado. E o mercado de trabalho ainda não vai gerar postos", avalia 
Bentes, que prevê uma queda de 2% no volume de vendas neste ano. 

Em novembro, os preços no varejo recuaram 1,1%. Foi a quinta queda 
consecutiva. "Isso mostra que a inflação está perdendo força, mas nem por 
isso há alguma reação nas vendas", ressaltou Bentes. O economista João 
Morais, analista da Tendências Consultoria, também acredita que o varejo não 
se recuperará em 2017. E isso não é positivo para a economia. 

Como o comércio é uma atividade muito dependente dos gastos dos 
consumidores, a falta de boas expectativas para as vendas no setor é um 
indicativo de que o consumo das famílias - indicador que representa cerca de 
60% do Produto Interno Bruto (PIB) pela ótica da demanda - não se recuperará 
neste ano. (RC) 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=34500748 
 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

2. Serviços - Bancos 

Governo quer mais bancos estrangeiros no país 

 

10 de Janeiro de 2017 
Fonte: Exame 

 
Auxiliares do presidente Michel Temer já discutem como é possível eliminar 
barreiras legais para aumentar a concorrência 
 

O governo quer estimular a vinda de bancos estrangeiros para o País. 
Auxiliares do presidente Michel Temer já discutem como é possível eliminar 
barreiras legais para aumentar a participação dessas instituições no Sistema 
Financeiro Nacional. 

Segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, esse é um movimento 
que começará a ser feito este ano para aumentar a concorrência e permitir a 
queda das taxas de juros cobradas pelos grandes bancos. 

Por trás dessa tentativa de aumentar a concorrência, há pressão para 
que os bancos tenham uma participação efetiva na retomada do crescimento 
em cenário de queda da taxa Selic, que deve se intensificar a partir desta 
semana com a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central. 

“O Copom tem autonomia e não se discute. O governo não interfere, 
mas é preciso ficar de olho nas taxas do mercado”, disse uma fonte do 
governo. 

Uma das barreiras aos estrangeiros é a impossibilidade de o banco 
estrangeiro utilizar o crédito tributário ao adquirir um banco nacional. 

Além disso, houve um represamento nas solicitações de ingresso de 
bancos estrangeiros no último período do governo Dilma Rousseff. 

Segundo o BC, os quatro maiores bancos em operação no Brasil – 
Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal e Bradesco – detêm 
61% dos ativos totais. 

Em números de ativos, o primeiro estrangeiro a aparecer, em quinto 
lugar nesse ranking, é o espanhol Santander. Nos últimos anos, aquisições e 
fusões foram recorrentes no setor bancário. 

O Santander comprou, em conjunto com o Bank of Scotland, o ABN 
Amro na Holanda, que era dono do Real, e assim adquiriu suas operações no 
Brasil. 

O Itaú se fundiu ao Unibanco e comprou o varejo do Citibank. O 
Bradesco comprou o HSBC, que já havia adquirido a Losango. E o Santander 
se expandiu através de uma joint venture com o Banco Bonsucesso. 

De modo geral, aplicam-se aos interessados de outros países em entrar 
no sistema financeiro nacional as mesmas regras a que estão sujeitos os 
nacionais. 

Além disso, o BC ainda solicita informações ao supervisor do país de 
origem da instituição interessada sobre a reputação dos dirigentes, a 
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capacidade econômica e financeira, o atendimento às regras bancárias locais e 
a capacidade de controle e monitoramento das operações no exterior. 

 
Juros – Os bancos públicos entenderam o recado da equipe econômica 

e devem divulgar um “realinhamento” dos juros assim que for oficializada a 
decisão do Copom de reduzir a Selic nesta semana. 

A Caixa já repassou o corte de 0,25 ponto porcentual da Selic para as 
taxas dos financiamentos à casa própria e deve acelerar o movimento 
acompanhando o BC. 

O Banco do Brasil também fará um ajuste fino em algumas das suas 
linhas, mas, por uma estratégia de mercado, o banco não deve divulgar ainda 
em quais produtos vai mexer. 
 
 
http://exame.abril.com.br/economia/governo-quer-mais-bancos-estrangeiros-
no-pais/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Emprego na construção civil cai pelo 26º mês em novembro 

 
10 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
  
No acumulado de 12 meses, saldo negativo é de 437 mil postos de trabalho no 
setor. 
 

O emprego na construção civil caiu 2,20% em novembro em relação a outubro 
de 2016, segundo levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), em parceria com a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), com base no Ministério do Trabalho e Emprego. 

Essa foi a 26ª queda consecutiva de perdas de vagas no setor. Em 12 meses, 
o saldo negativo é de 437 mil postos de trabalho, uma queda de 14,5%, deixando o 
estoque de trabalhadores em 2,582 milhões. Em outubro de 2014, primeiro mês de 
queda, o estoque era de 3,57 milhões. 

Nos primeiros onze meses de 2016, houve corte de 461.849 vagas, segundo o 
Sinduscon-SP. Desconsiderando efeitos sazonais, foram fechadas 26.917 vagas em 
novembro. 

O agravamento do desemprego na construção em novembro, com o 
fechamento de mais de 58 mil postos de trabalho, já era esperado, segundo o 
presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto. 

Segmentos – A preparação de terreno e infraestrutura registraram as maiores 
quedas em novembro na comparação com o mês anterior, 3,73% e 3,31% 
respectivamente. No acumulado do ano passado até novembro, o segmento 
imobiliário teve a maior queda (-17,66%), seguido por preparação de terreno (-
14,77%). 

Segundo o estudo, a deterioração do mercado de trabalho afeta quase todas 
as regiões do Brasil, com os piores resultados observados no Norte (-3,71%) e no 
Centro-Oeste (-2,67%). 

Estado de São Paulo 
No estado de São Paulo, houve queda de 1,77% no emprego em relação a 

outubro, uma redução de 12,5 mil vagas. O estoque de trabalhadores foi de 707,1 mil 
em outubro para 694,6 mil em novembro. No período, o segmento de preparação de 
terreno, imobiliário e infraestrutura responderam pelo pior desempenho, com quedas 
de -3,07%, -2,64% e -1,79%, respectivamente. 

Na capital paulista, que responde por 44,5% do total de empregos no setor, a 
queda em novembro na comparação com o mês anterior foi de 1,62% (-5.115 vagas). 
Em 12 meses, São Paulo teve retração de 12,90%. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/emprego-na-construcao-civil-cai-pelo-26-
mes-em-novembro.ghtml 
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4. Serviços – Software e TI 

Blockchain, computação cognitiva e nuvem devem moldar o futuro das 
finanças 

 
10 de Janeiro de 2017 

Fonte: Administradores 
 
A biometria e a computação em nuvem também estiveram entre as tecnologias 
citadas com maior impacto para o setor 
 

Blockchain, computação cognitiva e nuvem são algumas das tecnologias 
que mais influenciarão a indústria financeira na era digital, disseram executivos 
de bancos e tecnologia numa conferência financeira na segunda-feira. 

A presidente da IBM, Ginni Rometty, disse que a computação cognitiva, 
ou sistemas computacionais que podem imitar o funcionamento do cérebro 
humano, serão a "melhor maneira" de as empresas financeiras se tornarem 
mais competitivas no futuro. 

"Acho que a vantagem irá para quem tem os melhores insights", disse 
Rometty aos delegados. 

Nos últimos anos, as instituições financeiras têm lutado para tirar 
proveito de grandes volumes de dados que armazenam, que é feita de forma 
desigual em seus inúmeros bancos de dados. 

"Todos temos montes e montes de dados, mas obtê-los para produzir 
ideias, isso é o Santo Graal", disse à Reuters a diretora de operações e 
tecnologia do Bank of America, Cathy Bessant. 

As instituições financeiras também têm aumentado os investimento no 
desenvolvimento da tecnologia blockchain, o sistema de base de dados 
distribuído que surgiu pela primeira vez como o software que sustenta a moeda 
bitcoin.  

"Blockchain é tão profundo que vai fazer por transações confiáveis o que 
a Internet fez por informações", disse Rometty da IBM, descrevendo-a como 
uma das tecnologias mais transformadoras para o setor financeiro. 

A biometria e a computação em nuvem também estiveram entre as 
tecnologias citadas com maior impacto para o setor. 

Tim Sloan, executivo-chefe da Wells Fargo, disse que o banco está 
abandonando as senhas e adotando tecnologia como reconhecimento de voz 
para identificar clientes. Ele também pediu maior adoção da tecnologia da 
nuvem para "testar projetos inteiramente, muito mais rapidamente". 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/blockchain-computacao-
cognitiva-e-nuvem-devem-moldar-o-futuro-das-financas/116115/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços - Telecomunicações 

Fusão Oi-TIM não teria dificuldade de aprovação, diz Quadros 

 
10 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
Os comentários foram feitos um dia após o bilionário Naguib Sawiris afirmar 
que a Oi poderia se unir com a TIM se sua oferta for aceita 
 

Uma eventual fusão da operadoras de telefonia Oi e TIM, após a solução 
para a recuperação judicial da Oi, não seria um processo de aprovação difícil 
na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), disse o presidente do 
órgão regulador, Juarez Quadros, à Reuters. 

Os comentários foram feitos um dia após o bilionário egípcio Naguib 
Sawiris, um dos principais interessados na Oi, afirmar ao jornal Folha de 
S.Paulo que a Oi poderia se unir com a TIM se sua oferta pelo grupo brasileiro 
de telecomunicações em recuperação judicial for bem sucedida. 

“As empresas se complementariam. É claro que teriam de ser limitadas 
as sobreposições (principalmente na telefonia móvel), teria de se fazer um 
condicionamento dessas sobreposições”, disse Quadros. 

Mais cedo, nesta terça-feira, a Telecom Italia afirmou que não tem 
intenção de unir a TIM com a Oi. 

No Brasil, o vice-presidente regulatório e institucional da TIM, Mario 
Girasole, afirmou que “qualquer rumor sobre hipótese de integração entre TIM 
e Oi é absolutamente sem fundamento e nenhuma iniciativa nesse sentido faz 
parte dos planos da empresa. Não temos interesse”. 

Os investidores que estão interessados na Oi acompanham de perto o 
processo de aprovação de um novo conjunto de regras no setor que dará às 
operadoras de telefonia fixa a opção de migrarem suas concessões para o 
regime de autorização, em que deixarão de ter que cumprir metas de 
universalização de serviços, o que pode implicar redução de investimentos. 

No bojo desse novo marco legal, empresas como Oi e Vivo poderiam 
incorporar ativos da União, como imóveis e equipamentos, que tiveram o uso 
transferido para as concessionárias na privatização das empresas de telefonia 
na década de 1990. 

Esses chamados “bens reversíveis” deixariam de ser devolvidos à União 
quando os novos contratos de autorização forem assinados. 

Quadros disse que é um “equívoco” considerar que os bens que serão 
repassados às empresas equivalem aos 105 bilhões de reais calculados em 
2014 pelo Tribunal de Contas da União (TCU), já que ainda é preciso levar em 
conta a depreciação. 

O presidente da Anatel salientou que, no caso de equipamentos de 
telecomunicações, ocorre uma “depreciação acelerada” por conta do ritmo 
rápido de inovação tecnológica. 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

“Há equívoco de que a União está repassando para os outorgados bens 
que valem 105 bilhões de reais, o equívoco é não considerar as contas de 
depreciação”, disse Quadros, afirmando que provavelmente o número final não 
chegará a esse valor. 

Quadros explicou que o valor final da reversão será calculado pela 
Anatel e terá de passar pelo crivo do TCU e da Advocacia-Geral da União 
(AGU). 

A Anatel terá prazo de 180 dias para fazer o cálculo contados a partir da 
data da sanção da nova lei que altera o regime das concessões de telefonia. 

Ainda está indefinido quando a Presidência da República sancionará a 
lei, uma vez que a aprovação do texto no Senado, sem passar pelo plenário no 
final do ano passado, está sendo contestada pela oposição no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

Uma vez definidos os valores dos bens, as empresas que optarem pela 
mudança para o regime de autorização terão, como condição, de fazer 
investimentos em montante equivalente aos ativos, principalmente na expansão 
da banda larga, disse o presidente da Anatel sem dar detalhes. 

Segundo Quadros, esses investimentos serão feitos mediante 
apresentação de garantias. “Ou seja, não é algo que ele faça uma declaração 
de boa intenção e está fechado”, disse. 

5G - O presidente da Anatel disse que um futuro leilão de faixas de 
frequência para a operação de serviço móvel de quinta geração (5G) só deve 
ocorrer após 2020, depois que a União Internacional de Telecomunicações 
(UIT) aprovar os padrões para funcionamento da tecnologia. 

Na agenda regulatória 2017/2018 da Anatel, constam estudos para uma 
eventual implantação do 5G na faixa de 3,5 GHz. Segundo Quadros, essa faixa 
estaria “bastante limpa”, ou seja, sem grandes problemas de uso, mas ainda é 
“uma possibilidade”. 
 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/fusao-oi-tim-nao-teria-dificuldade-de-
aprovacao-diz-quadros/ 

 

 
Voltar ao índice 
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6. Emprego 

FGV: Indicador Antecedente de emprego cai 3,1 pontos em dezembro ante 
novembro 

11 de Janeiro de 2017 
Fonte: IstoÉ Dinheiro 

  
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) recuou 3,1 pontos em 

dezembro ante novembro, para 90,0 pontos, após uma alta de 0,2 ponto no 
mês anterior, divulgou nesta quarta-feira, 11, a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Na métrica de média móveis trimestrais, o indicador apresentou uma 
queda de 1,2 ponto, a primeira queda desde outubro de 2015 (-0,2 ponto), 
segundo a FGV. 

Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) subiu 0,6 ponto na 
passagem de novembro para dezembro, alcançando 103,6 pontos, após subir 
3,8 pontos no mês anterior. 

Segundo a entidade, os indicadores refletem, mais uma vez, a piora na 
percepção da situação da economia no País. No IAEmp, os componentes que 
mais contribuíram para a queda foram os indicadores sobre o ímpeto de 
contratações nos próximos três meses, na Sondagem da Indústria, e sobre a 
expectativa dos consumidores de encontrar emprego, na Sondagem do 
Consumidor, com variações de -6,8 e -6,5 pontos, respectivamente, informou a 
FGV, em nota. 

Já no ICD, a classe de renda do consumidor que mais contribuiu para a 
alta do indicador foi o grupo com renda mensal familiar entre R$ 4.800,00 e R$ 
9.600,00. 

"O IAEmp apresenta retração pelo segundo mês seguido devido à 
redução do entusiasmo quanto a uma recuperação mais célere da economia 
brasileira tanto por parte do empresariado quanto pelos consumidores. Ao 
mesmo tempo, a forte elevação do ICD reflete a elevação das taxas de 
desemprego observadas e a maior dificuldade de se conseguir emprego", diz o 
comentário distribuído em nota pela FGV. 

O IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das 
Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela 
FGV. Já o ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro 
classes de renda familiar, de perguntas da Sondagem do Consumidor que 
procura captar a percepção sobre a situação presente do mercado de trabalho. 
O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no Brasil. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20170111/fgv-indicador-
antecedente-emprego-cai-pontos-dezembro-ante-novembro/448935 
 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

7. Empreendedorismo 

Brasileiros preferem gerenciar pequeno negócio online por conta própria, 
diz pesquisa 

 
10 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A maior parte dos pequenos empreendedores no Brasil prefere gerenciar 
seu negócio online sozinho – incluindo e-commerce. Segundo pesquisa inédita 
da GoDaddy realizada com mais de sete mil pessoas em 11 países, 64% dos 
empresários disseram estar plenamente confiantes em usar novas tecnologias. 

Apesar de positivo, o número ainda está abaixo de outros mercados 
mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde 79% dos entrevistados 
afirmaram tocar seu negócio online sem ajuda de terceiros. 

Ainda nos Estados Unidos, quando separados por geração, a Geração Y 
demonstra altos níveis de confiança (82%), como esperado, mas a Geração X 
sai na dianteira, com 83% preferindo gerenciar seu site por conta própria. 

Já no Brasil, a Geração Y fica com a posição de mais confiante 
tecnológico: 71% prefere gerenciar por conta própria. Porém, a Geração X não 
fica muito atrás com 69% concordando com a prática. 

O mercado nacional, por outro lado, dá um banho de otimismo frente ao 
norteamericano em relação às expectativas para o futuro: segundo o 
levantamento, quase quatro a cada dez empreendedores acredita que seu e-
commerce vai crescer rapidamente – ao menos 50% – em até cinco anos. Nos 
EUA, porém, a proporção cai para 19%. 

De acordo com a GoDaddy, o resultado mostra culturas 
empreendedoras em estágios diferentes nos dois países – principalmente nos 
Estados Unidos, onde o “boom” do empreendedorismo já passou e a prática de 
estabilizou. 

“Isso faz com que as pessoas já estejam acostumadas com a ideia de 
ter seu próprio negócio, fazendo com que o mercado seja mais maduro e 
estável. No Brasil, o empreendedorismo está em tempos de expansão, vivendo 
um momento de explosão que pode levar a ter perspectivas gerais positivas”, 
afirmou em comunicado à imprensa. 

A pesquisa “Future of Work” foi conduzida pela GoDaddy e Morar 
Research em agosto de 2016. Participaram do estudo cerca de sete mil 
pessoas, 2.500 operadores de pequenas empresas, em 11 países (Austrália, 
Brasil, China, Canadá, Hong Kong, Índia, México, Estados Unidos, Reino 
Unido, Turquia e Cingapura). 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-gerenciar-e-commerce-por-
conta-propria/ 
 

Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-gerenciar-e-commerce-por-conta-propria/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-gerenciar-e-commerce-por-conta-propria/
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8. Curtas 

Indicadores de mercado de trabalho fecham 2016 com resultados 
negativos 

11 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

  
Os dois indicadores de avaliação do mercado de trabalho da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) encerraram o ano de 2016 com resultados negativos. O 
Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), que busca antecipar tendências 
futuras do mercado de trabalho, recuou 3,1 pontos em dezembro, atingindo 90 
pontos. 

Esse foi o menor resultado do indicador, calculado com base em 
entrevistas com consumidores e empresários da indústria e dos serviços, 
desde julho do mesmo ano (89,1 pontos). 

O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), que avalia a situação 
atual do mercado de trabalho com base na opinião de consumidores 
brasileiros, piorou 0,6 ponto e atingiu 103,6 pontos. É o pior resultado da série 
histórica, iniciada em novembro de 2005. 

Segundo a FGV, os indicadores refletem mais uma vez a piora na 
percepção da situação da economia no país. O Iaemp recuou devido à redução 
do entusiasmo em relação ao ritmo de recuperação da economia brasileira. Já 
o resultado do ICD reflete a elevação das taxas de desemprego e a maior 
dificuldade em conseguir um emprego no país. 
 
 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
09/01/2017 até 13/01/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/01/2017 até 17/01/2017 – INSPIRAMAIS 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/01/2017 até 20/01/2017 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Estação Experimental da Fundação MS 
Cidade: Maracaju - MS 
 
26/01/2017 até 29/01/2017 – SALÃO MOTO BRASIL 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Rio de Janeiro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

walysson.silva
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