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1. Crédito e Financiamento 

Após decisão do BC, Bradesco anuncia redução de juros nas linhas de 
crédito 

 
11 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Decisão vale para linhas de crédito pessoal, empréstimo para compra de carros 
e cheque especial 
 

Minutos após o Banco Central anunciar a redução de 0,75 ponto percentual na 
taxa básica de juros, o Bradesco anunciou a redução das taxas de juros de suas linhas de 
crédito para pessoas físicas e jurídica. Os cortes valerão a partir do dia 16 e contemplarão 
as linhas de crédito pessoal, financiamento de veículos e cheque especial, entre outras. 

"A medida acompanha a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de hoje 
(quarta-feira), que reduziu a taxa Selic em 0,75 ponto porcentual. As novas condições 
valem a partir de segunda-feira, 16 de janeiro, em toda a rede de agências", afirmou o 
Bradesco, em comunicado. 

O banco também informou que todos os cartões de crédito do Bradesco terão uma 
redução das taxas de juros do rotativo em 6 pontos base. 

Em novembro, semanas após a primeira redução da taxa Selic em quatro anos, a 
Caixa Econômica anunciou a redução dos juros de suas linhas de crédito imobiliário. 

Veja as novas taxas de juro por linha de crédito no Bradesco 
 Crédito pessoal 
 Atual: de 2,84% ao mês a 7,78% ao mês 
 Nova: de 2,78 ao mês a 7,72% 

CDC veículos 
 Atual: de 1,65% a.m. a 3,66% a.m. 
 Nova: de 1,5% a.m. a 2,99% a.m. 

Cheque especial 
 Atual: até 13,55% a.m. 
 Nova: até 13,49% a.m. 

Vejas as taxas nas linhas para pessoa jurídica: 
Capital de Giro para Micro e Pequenas Empresas 

 Atual: 2,1% a.m. a 4,27% 
 Nova: 2,4% a.m. 4,19% 

CDC Veículos 
 Atual: 1,65% a.m. a 3,62% a.m. 
 Nova: 1,59% a.m. a 2,99% a.m. 

Conta Garantida 
 Atual: a partir de 1,65% a.m. 
 Nova: a partir de 1,59% a.m. 

 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/apos-decisao-do-bc-bradesco-
anuncia-reducao-de-juros-nas-linhas-de-credito.ghtml 
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2. Comércio - Bares Restaurantes 

KFC aposta em restaurante coordenado por robôs 

 
11 de Janeiro de 2017 

Fonte: Pequenas Empresas Grandes Negócios 
 

Em Xangai, as máquinas recebem pedidos e processam pagamentos 
 

A rede de fast-food KFC uniu-se à empresa chinesa de tecnologia Baidu 
para lançar um restaurante em que não existem atendentes humanos. A 
unidade, que fica em Xangai, é totalmente coordenada por robôs. 

Esse conceito de loja foi batizado de Original+. O interior do 
estabelecimento é projetado no mesmo estilo de um tradicional jardim chinês, 
com bambus, flores e bancos. Pequenos robôs chamados Du Mi fazem o 
trabalho de atendentes: recebem pedidos e processam pagamentos. 

Os criadores do restaurante afirmam que os ―funcionários‖ são o 
primeiro exemplo do uso de inteligência artificial no atendimento de um 
restaurante fast-food. Uma empresa californiana, a Momentum Machines, 
aplicou esse tipo de tecnologia para criar hambúrgueres, mas essas máquinas 
são usadas apenas na cozinha, nunca para interagir com os clientes. Os Du Mi 
são projetados para serem educados e divertidos, enquanto ajudam os clientes 
a realizar suas compras. 

O KFC não é o único que tenta se estabelecer na indústria de fast-food 
futurística. Em 2015, McDonald's abriu o Create Your Taste no centro de Nova 
York. O quiosque permite que os clientes criem seus próprios hambúrgueres 
por uma tela de computador. No entanto, são garçons humanos que ajudam os 
clientes a pegar a suas encomendas. 

Por mais que Original+ seja divertido e atraente, também terá que provar 
o seu valor econômico. Outros dois restaurantes chineses já tentaram utilizar 
esses conceitos, mas perceberam que as máquinas não tinham a capacidade 
de substituir humanos. 
 
 
http://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/01/kfc-aposta-em-
restaurante-coordenado-por-robos.html 
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3. Comércio - Supermercados 

Walmart demite executivos e revê modelo de hiper no Brasil   

 
11 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

O Walmart no Brasil demitiu executivos do alto escalão, cerca de dois 
anos após a última redução maior de cargos no grupo. Nesta segunda-feira 
(9/1), deixaram a companhia Ricardo Garcia, vice-presidente comercial de 
perecíveis, e Sérgio Nóia, vice-presidente comercial responsável por alimentos, 
higiene, limpeza e marcas próprias, segundo apuração do jornal Valor. São 
mudanças que acontecem num período em que a empresa reduz despesas e 
revê o seu modelo de hipermercados no País. 

Há seis meses, a vice-presidente de marketing, Adriana Muratore, 
também foi demitida. A empresa confirmou ontem a saída dos executivos. 
Garcia e Nóia são considerados executivos experientes. Nóia foi diretor do 
Carrefour e diretor presidente do Lopes Supermercados. Garcia foi diretor do 
Grupo Pão de Açúcar, Carrefour e Makro. Segundo fontes, discordâncias em 
relação à estratégia atual do grupo teria levado ao afastamento dos executivos. 

O Walmart tem buscado reverter resultados negativos de algumas 
bandeiras, especialmente do seu hipermercado Walmart, por meio das 
reformas de lojas e da política comercial ―preço baixo todo dia‖. Segundo 
apurou o Valor, a matriz nos EUA teria dado prazo para o comando estancar as 
perdas operacionais com hipermercados no Brasil no prazo de três anos, a 
partir da última mudança na presidência, em 2016, com a entrada de Flavio 
Cotini no cargo. 

Segundo fonte a par do assunto, a subsidiária precisa ―estabilizar‖ a 
operação até 2019 – atualmente, há trimestres consecutivos com queda no 
lucro e outros com leve aumento. No negócio de hipermercados, a operação 
tem tido trimestres com prejuízo operacional nos últimos anos. Se a empresa 
não conseguir sair dessa situação, o grupo pode analisar a saída do Brasil, diz 
a mesma fonte. 

Essa decisão pode envolver a venda da operação local em ―fatias‖, de 
acordo com a região de atuação, apurou o Valor. O Walmart tem lojas no Sul, 
no Sudeste e no Nordeste do País. Essa discussão acontece no alto escalão 
da matriz nos EUA, apurou o Valor. O Walmart entrou no País em 1995. Em 
entrevista à Reuters há um ano, o presidente do Walmart International, David 
Cheesewright, disse que a companhia não tinha, na época, planos de deixar o 
Brasil. 

Procurada pelo Valor, a empresa informou em nota que ―reforça o seu 
compromisso e projetos de longo prazo para o Brasil‖, e ressalta que está 
―alinhada com a missão de vender por menos para as pessoas viverem 
melhor‖. ―No momento, estamos focados no nosso projeto de reinvenção do 
hipermercado. Uma iniciativa do Walmart Brasil, de investimento local, e que 
tem o apoio da nossa matriz […] A reinvenção do hipermercado faz parte de 
uma série de iniciativas para melhorar a experiência de compras nas lojas e 
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simplificar processos na operação‖. diz. ―As mudanças envolvem busca de 
sinergias entre áreas. Como resultado de todas as ações em andamento, a 
companhia estará mais bem preparada para crescer de forma sustentável no 
Brasil ao longo dos próximos anos‖. 

Cotini está no comando da subsidiária há cerca de um ano, com projeto 
de reestruturação dos 130 hipermercados, orçado em R$ 1 bilhão, a terminar 
em 2019. Segundo apurou o Valor, além das 60 lojas que a rede fechou na 
virada de 2015 para 2016, com resultados abaixo do esperado, ainda existe 
uma lista com outras 40 lojas deficitárias, que podem ser fechadas no futuro. A 
empresa não tomou ainda essa decisão. 

Sobre o fechamento das unidades, o grupo diz que está revisando o 
portfólio constantemente ―e tomando decisões baseadas no que é melhor para 
o negócio e para os nossos clientes‖. 

O grupo no Brasil tem 485 pontos de venda, entre hipermercados 
Walmart, Big, Bompreço e Todo Dia, supermercados Todo Dia, Mercadorama, 
Nacional e Bompreço, lojas de atacado Maxxi e o clube de compras Sam’s 
Club. 

A recessão no País, que já acumula dois anos de duração, reduziu 
drasticamente o consumo e afeta os resultados das varejistas. Mas as 
dificuldades enfrentadas pelo grupo americano vêm de mais tempo e envolvem 
questões estruturais – do formato da operação à aquisição de lojas que não 
tiveram bom desempenho. 

Com a reestruturação dos hipermercados, o objetivo era fechar o ano de 
2016 com crescimento nominal nas vendas, após dois anos em queda. As 
vendas de 2016 ainda não foram divulgadas. Para analistas, mesmo com a 
recessão, há outras redes em melhor situação. O Carrefour cresce acima de 
12% por trimestre (incluindo o Atacadão). A operação alimentar do GPA cresceu 
11% até setembro (incluindo Assaí). 

As vendas líquidas do Walmart, por sua vez, caíram 0,4% no terceiro 
trimestre de 2015 e cresceram 1,2% no último trimestre daquele ano. Em 2016, 
houve alta de 1,4% de janeiro a março, queda de 0,4% de abril a junho e alta 
de 3,1% no terceiro trimestre de 2016. 
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/12848/walmart-demite-executivos-e-reve-
modelo-de-hiper-no-brasil 
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4. Serviços - Internet 

Anatel diz que seu foco em 2017 será plano de expansão de banda larga 

 
11 de Janeiro de 2017 

Fonte: TecMundo 
 

De acordo com uma postagem feita pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) na última segunda-feira (9), a expansão da banda 
larga em território brasileiro deve ser uma das grandes metas do órgão ao 
longo de 2017. A ideia, segundo o conselho da agência, é apresentar propostas 
concretas de ampliação da rede para o ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações e utilizar de forma mais inteligente – e eficiente – 
os recursos captados para esse fim. 

―Espero que a gente dedique o maior tempo possível para levar 
propostas ao ministro Gilberto Kassab, no sentido do que fazer para ampliar os 
investimentos em infra de banda larga no Brasil‖, explica o conselheiro Aníbal 
Diniz no texto publicado no site oficial da Anatel. Para ele, as preocupações do 
órgão devem estar em sintonia com as necessidades da população nacional, 
principalmente os habitantes das regiões Norte e Nordeste do país – 
geralmente mais carentes e excluídos socialmente das plataformas digitais. 

Assim, o projeto da agência deve fazer com que, ainda neste início de 
ano, seja feita uma consulta pública a respeito do Plano Geral de Outorgas 
(PGO), com o levantamento ficando ativo por 60 dias para direcionar a 
expansão das redes de dados em fibra óptica e em rádio de alta capacidade 
para um número maior de municípios. Adicionalmente, o melhor gerenciamento 
e divisão do dinheiro investido no setor também estão na mira do conselho. 

Dividir para conquistar - ―Os fundos precisam ser utilizados para garantir 
o que é essencial ao Brasil, a ampliação da nossa infraestrutura de banda 
larga‖, afirma Diniz. Segundo o conselheiro, é preciso que a agência tenha 
―recursos suficientes para o seu pleno funcionamento‖. Embora a arrecadação 
dos dois principais fundos do setor pareça estar em dia, o repasse 
aparentemente não é adequado. Mesmo que o Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações (Fust) tenha angariado mais de R$ 19 bilhões 
desde a sua criação, em 2001, o Fistel deixa a desejar. 

―A situação é crítica principalmente nas unidades estaduais do órgão.‖ 
O montante coletado pelo Fundo de Fiscalização das Telecomunicações 

já passou dos R$ 86 bilhões, mas, de acordo com Diniz, a Anatel ―recebe os 
recursos a conta-gotas para sua funcionalidade‖, já que boa parte deles são 
repassados para o Tesouro Nacional. Ele explica que a situação é crítica 
principalmente nas unidades estaduais do órgão, nas quais faltam carro e 
gasolina, por exemplo, para manter o trabalho de fiscalização. A dificuldade 
para contornar a situação? ―Convencer o Governo para o uso do Fistel‖. 

Ponto polêmico – ―Ele também abordou um assunto delicado e que 
mexeu com os brasileiros.‖ 
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Ao mesmo tempo que Diniz pleiteia suporte e recursos para, 
teoricamente, melhorar como um todo a estrutura de banda larga popular no 
Brasil, ele também abordou um assunto delicado e que mexeu com os 
brasileiros ao longo de 2016. Isso porque, além de conselheiro da Anatel, Diniz 
é o presidente do Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de 
Telecomunicações (Cdust), que protege os internautas de possíveis medidas 
abusivas das operadoras do segmento. 

Na postagem feita no portal da agência, ele afirma ter cumprido bem o 
seu papel no cargo, em especial no que diz respeito à ―questão das franquias 
da banda larga fixa‖, já que houve a proposta de uma consulta à sociedade 
sobre o tema – que segue no ar até o próximo dia 30 de abril. 
 
https://www.tecmundo.com.br/anatel/113366-anatel-diz-foco-2017-plano-
expansao-banda-larga.htm 
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5. Serviços – Turismo 

Turismo injetará R$ 21 bilhões no Brasil com feriados 

 
12 de Janeiro de 2017 

Fonte: O Globo 
 
Ministério estima que 10,5 milhões de viagens serão realizadas em 22 dias de 
folga 
 

Ao contrário do comércio e da indústria, que se queixam da grande quantidade 
de feriados em 2017, o setor de turismo tem tudo para comemorar. Projeção feita pelo 
Ministério do Turismo, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, revela que as 
viagens nos fins de semana prolongados por feriados que caem na segunda, terça, 
quinta ou sexta-feira injetarão R$ 21 bilhões a mais na economia do Brasil. 

O levantamento considerou um acréscimo de 22 dias de folga, quando 10,5 
milhões de viagens deverão ser realizadas. Foram excluídos do cálculo o Carnaval, a 
Semana Santa, o Natal e o Réveillon, períodos tradicionais de alta movimentação nos 
aeroportos, rodoviárias e rodovias. 

De acordo com o estudo, o feriado que deve gerar o maior impacto é o Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, quando 1,94 milhão de viagens 
movimentarão R$ 3,9 bilhões na economia. 

— São números que reforçam a vocação do turismo para ajudar no 
desenvolvimento econômico e na geração de emprego do país. Enquanto diversas 
atividades demonstram preocupação com os fins de semana prolongados em 2017, o 
setor de viagens se prepara para faturar — disse o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem 
(Abav), Edmar Bull, as empresas do segmento já começaram a sentir o impacto dos 
feriados com o aumento na procura por pacotes de viagens. A entidade estima que a 
demanda por viagens de lazer em 2017 deverá crescer entre 8% e 14%. 

— Os brasileiros vão poder viajar mais, gastando menos, porque uma das 
vantagens da ocupação pulverizada ao longo do ano é o maior equilíbrio na equação 
oferta x demanda, o que impacta diretamente na composição das tarifas aéreas e 
hoteleiras — afirmou Bull. 

A pesquisa levou em consideração os feriados de 21 de abril (Tiradentes, 
sexta-feira), 1º de maio (Dia do Trabalho, segunda-feira), 15 de junho (Corpus Christi, 
quinta-feira), 7 de setembro (Independência do Brasil, quinta-feira), 12 de outubro (Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, quinta-feira) e 2 de novembro (Finados, quinta-feira). 

Carnaval, Semana Santa, Natal e Réveillon foram desconsiderados, porque via 
de regra geram fins de semana prolongado e a ideia da projeção foi levantar qual o 
valor a ser acrescentado na movimentação econômica nacional em 2017. 

 
http://oglobo.globo.com/economia/turismo-injetara-21-bilhoes-no-brasil-com-
feriados-20761985 
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6. Infraestrutura 

Governo estuda concessões para Santos Dumont e Congonhas 

 
11 de Janeiro de 2017 

Fonte: O Globo 
 
Ministro do Planejamento confirma aeroportos em lista para análise 
 

Depois de participar da reunião de infraestrutura com o presidente 
Michel Temer, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, confirmou que os 
aeroportos de Santos Dumont (RJ) e Congonhas (SP) estão na lista de estudos 
do governo para possíveis novas concessões. Segundo ele, há vários projetos 
que estão sendo analisados para entrarem em um novo pacote de concessões. 
Oliveira não quis antecipar quais, mas citou que entrarão aeroportos, obras de 
saneamento e rodovias. 

— (Santos Dumont e Congonhas) Estão na lista de discussão, sim — 
disse Dyogo Oliveira, que informou que o governo também discute aumentar as 
concessões em projetos de saneamento e rodovias. 

O ministro afirmou que na reunião os ministros fizeram um balanço ao 
presidente, informando que pagaram em dia todas as obras de suas áreas no 
ano passado. Segundo ele, o governo investiu R$ 42 bilhões em obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2016. 

Um novo cronograma de obras do PAC para este ano deve ser 
apresentado em breve, disse. De acordo com Oliveira, os ministros foram 
cobrados a apresentar, na primeira semana de fevereiro, um balanço sobre o 
andamento das 1.600 obras inacabadas pela gestão da petista Dilma Rousseff 
e que foram retomadas no segundo semestre do ano passado para serem 
concluídas ao fim deste e do próximo ano. O custo estimado dessas obras é de 
R$ 2,07 bilhões. 

Participaram da reunião no Palácio do Planalto, além de Oliveira, os 
ministros da Casa Civil (Eliseu Padilha), Meio Ambiente (Sarney Filho), 
Cidades (Bruno Araújo), Minas e Energia (Fernando Coelho), Integração 
Nacional (Helder Barbalho), Transportes (Maurício Quintella), o secretário do 
Programa de Parcerias e Investimentos (Moreira Franco), o líder do governo no 
Congresso (Romero Jucá) e o líder do governo na Câmara (André Moura). 
 
 
http://oglobo.globo.com/economia/governo-estuda-concessoes-para-santos-
dumont-congonhas-20758443 
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7. Empreendedorismo 

Sua pequena empresa ainda não investiu no mobile? Pois deveria 

 
11 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
O mundo hoje é mobile. Se alguém tiver dúvida disso, basta analisar alguns 
dados. 
 

Pequenos negócios devem se preocupar em criar plataformas também 
para mobile? 

O mundo hoje é mobile. Se alguém tiver dúvida disso, basta analisar 
alguns dados. 

Segundo pesquisa realizada este ano pela ComTech Kantar Worlpanel 
Brasil, nove em cada dez brasileiros têm celular, incluindo pessoas de todos os 
níveis socioeconômicos e grupos etários. 

Desses, 57% já utilizam smartphones, isto é, aparelhos com 
possibilidade de acesso à internet. Outra informação interessante vem do 
relatório Webshopers (Ebit) deste ano: no Brasil, a participação nas compras 
virtuais via dispositivo móvel, que era praticamente inexistente em junho de 
2011 (0,3%), saltou para 23% em cinco anos. 

Outro exemplo ainda: no Mercado Livre, atualmente, metade dos 
acessos ao site vem de dispositivos móveis. 

Enfim, os números convencem: sim, faz todo sentido, inclusive para as 
PMEs, investir em plataformas mobile. A questão está em como encontrar a 
melhor forma de realizar esse investimento. 

―O ideal é deixar que a tarefa de desenvolvimento seja feita por 
profissionais‖ 

O mundo mobile envolve algumas complexidades como, por exemplo, a 
necessidade de um mesmo aplicativo ser compatível com diferentes sistemas 
operacionais – Android, IOS, entre outros – e diversos modelos de dispositivos 
móveis – celular, tablet etc. Por isso, o ideal é deixar que a tarefa de 
desenvolvimento seja feita por profissionais. 

Além disso, a decisão de entrar para o mobile não pode tirar o foco do 
empreendedor de questões essenciais para o negócio, como a qualidade do 
produto/serviço oferecido, a gestão de estoque/logística e o atendimento ao 
cliente, por exemplo. 

―Buscar pela melhor relação custo x benefício‖ 
Assumido então que é importante contar com ajuda profissional, o 

próximo passo é buscar pela melhor relação custo x benefício. 
Uma alternativa para o empreendedor é dedicar o trabalho de 

desenvolvimento mobile à mesma plataforma responsável pela hospedagem do 
seu e-commerce. Há diversas empresas que prestam o serviço de 
hospedagem e já incluem o pacote mobile; ao empreendedor cabe escolher a 
que melhor atende ao seu tipo de negócio e se encaixa em seu orçamento. 

―A publicidade deve ser feita sob medida‖ 
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Uma vez dentro das plataformas mobile, é necessário pensar também 

nas especificidades da comunicação com os clientes nesses meios. A 
publicidade deve ser feita sob medida – incluindo layout, imagens, vídeos e 
textos. 

Tudo precisa ser pensando para atingir um público que, ao mesmo 
tempo em que vê sua propaganda, estará fazendo outras coisas e sendo 
impactado por outras comunicações – andando no shopping, vendo TV, 
ouvindo rádio, conversando com amigos, vendo outros sites e aplicativos etc. 

Mas a boa notícia é que há ferramentas acessíveis e de fácil utilização 
para que mesmo o pequeno empreendedor invista em publicidade mobile. 

Um aspecto muito interessante, e que pode ser um diferencial 
competitivo das PMEs frente aos grandes negócios, é a possibilidade de 
explorar a geolocalização. Afinal, atingir o consumidor com a propaganda certa 
e no lugar certo – conhecendo sua localização – aumenta as chances de 
convencê-lo, tanto na oferta de serviços (proximidade e fácil acesso são 
diferenciais), como na de produtos (e-commerce com sede próxima do cliente 
pode oferecer frete mais barato e entrega mais rápida). 
 
 
http://exame.abril.com.br/pme/sua-pequena-empresa-ainda-nao-investiu-no-
mobile-pois-deveria/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Bitcoin afunda após investigações de autoridades chinesas 

 
12 de Janeiro de 2017 

Fonte: IstoÉ Dinheiro 
  

A cotação do bitcoin afundou 15% na quarta-feira depois que o Banco 
Central da China anunciou que investigará as plataformas de intercâmbio da 
moeda virtual. 

O Banco Central Chinês (PBOC) anunciou na quarta-feira que enviará 
equipes de agentes a várias das principais plataformas de intercâmbio em 
Pequim e Xangai. 

A maioria dos intercâmbios do bitcoin são originados na China e no 
início do mês os preços subiram acima de 1.100 dólares por cada bitcoin 
depois que o iuane chegou a mínimos em oito anos. 

Na quarta-feira após o anúncio, a moeda virtual registrou uma queda de 
cerca de 15% no painel do Bitcoin Price Index (BPI), um índice que registra as 
principais negociações da moeda, a 752,11 dólares. 

Nesta quinta-feira, os preços registravam uma leve recuperação, sendo 
negociados a 768,76 dólares, muito abaixo dos máximos da semana passada. 
 
 
 
 

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



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


