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1. Comércio - Supermercados 

GPA fechou lojas em 2016, mas viu vendas aumentarem 11% 

 
13 de Janeiro de 2017 

Fonte: Novarejo 
 
Companhia teve um fechamento líquido de mais de 20 operações do varejo 
alimentar. Atacado pesou positivamente nas vendas do grupo. Confira os 
números 
 

O GPA, maior grupo supermercadista do País, registrou aumento de 
11,4% nas vendas em 2016, em relação a 2015, segundo divulgou a 
companhia. Ao todo, a receita da companhia ficou em R$ 41,4 bilhões no ano 
passado. 

No resultado pesou o desempenho do atacado da companhia: o Assaí 
cresceu 18,6% em vendas, considerando apenas as mesmas lojas – aquelas 
abertas há mais de 12 meses. No geral, o atacado da companhia cresceu 
36,8% em vendas. 

A receita líquida do atacado ficou em R$ 14,5 bilhões no ano passado. 
Segundo o grupo, o crescimento das vendas do Assaí reflete ―a assertividade 
da expansão e posicionamento do formato no contexto econômico atual‖. 

O Multivarejo do GPA, formado pelas bandeiras Extra, Pão de Açúcar e 
os mercados de vizinhança, também apresentou desempenho positivo, mas 
muito abaixo do atacado da companhia: o crescimento foi de apenas 0,8% no 
ano passado, em relação a 2015. 

Ao todo, as bandeiras somaram uma receita líquida de R$ 26,9 bilhões 
em 2016. 

No ano passado, a companhia inaugurou 30 lojas das quais 13 da 
bandeira Assaí, 14 Minuto Pão de Açúcar, duas do Pão de Açúcar e um 
Minimercado Extra. 

Também houve fechamentos: cinco Extra Super, três Extra Hiper (das 
quais duas conversões para Assaí), 42 lojas de Proximidade, dois Pão de 
Açúcar e um Assaí, além de sete postos de combustíveis e duas drogarias. 

Para este ano, o GPA tem planos de abrir entre seis e oito lojas do 
Assaí, fazer entre 15 e 20 conversões de Extra Hiper, e inaugurar outras cinco 
novas lojas do Pão de Açúcar e 10 lojas do Minuto Pão de Açúcar. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/01/13/gpa-fechou-lojas-em-2016-mas-
viu-vendas-aumentarem-11/ 
 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Pequenos e médios varejistas terão que trocar emissoras de cupom fiscal 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Obrigatória desde 1º de janeiro nos estabelecimentos paulistas que 
faturaram mais de R$ 81 mil em 2016, a troca das emissoras de cupom fiscal 
antigas (ECF) por equipamentos novos, interligados ao Sistema Autenticador e 
Transmissor (SAT), deve mobilizar médios e pequenos varejistas em 2017, 
além de fornecedores de tecnologia para o setor. 

Os estabelecimentos que realizarem a mudança já serão capazes de 
emitir a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) e se comunicarem de 
maneira instantânea com a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São 
Paulo (Sefaz) via internet, possibilitando que o governo exerça um controle 
fiscal mais apurado sobre o que é transacionado nos estabelecimentos. A 
mudança já era obrigatória no ano passado para supermercados, postos de 
combustível e comerciantes que faturaram mais que R$ 100 mil em 2015; em 
2018 será a vez das empresas ainda menores – ou que faturarem até R$ 60 
mil ao longo de 2017 – se adequarem à nova demanda do fisco estadual. 

―A adequação à leis fiscais sempre foi algo muito complicado para o 
varejo, que encara obrigações do tipo desde 1996. Quanto mais você desce na 
pirâmide, menos o empresário entende o benefício de se adequar‖, afirma o 
vice-presidente de hardware e micro e pequenos negócios da Totvs, Eros 
Jantsch. 

―Acredito que isso deve mudar drasticamente nos próximos anos, até 
porque o perfil do empreendedor está mudando, mas as microempresas em 
geral tem dificuldade muito grande para acesso à tecnologia‖, avalia o 
executivo da empresa brasileira – que espera abocanhar parte desta demanda 
através do Bemacash. O produto reúne software e hardware da Bematech 
(adquirida pela Totvs há cerca de um ano e meio) em um único equipamento.   
 
 
http://varejista.com.br/noticias/12853/pequenos-e-medios-varejistas-terao-que-
trocar-emissoras-de-cupom-fiscal 
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3. Serviços - Bancos 

Quatro bancos concentram 72,4% dos ativos do país 

 

16 de Janeiro de 2017 
Fonte: Exame 

 
A concentração bancária bateu recorde no país, com 72,4% dos ativos nas 
mãos de apenas quatro bancos 
 

Enquanto o governo discute maneiras de incentivar a queda do juro 
como impulso à retomada da atividade econômica, números do Banco Central 
mostram que a concentração bancária no País, com os últimos negócios 
registrados no setor, continua a crescer. 

Dados relativos a setembro de 2016 revelam que os quatro maiores 
bancos no País – Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal e Bradesco – 
concentram 72,4% dos ativos totais das instituições financeiras comerciais, de 
acordo com dados do Banco Central. Em 2000, os quatro maiores bancos do 
Brasil detinham uma participação de 50,4% no total de ativos. 

Basta lembrar do passado recente para perceber o alcance do processo 
de reorganização da banca brasileira. Nas ruas, diversas instituições 
financeiras desapareceram após serem absorvidas. 

O Unibanco, por exemplo, se juntou ao Itaú. A Nossa Caixa foi 
incorporada pelo Banco do Brasil, a maior instituição financeira do País em 
ativos. Recentemente, as placas do HSBC foram substituídas pelas do 
Bradesco. 

Há casos ainda mais simbólicos: o antigo Banco América do Sul foi 
comprado pelo italiano Sudameris, que foi adquirido pelo ABN Amro Real que, 
por sua vez, foi integrado ao Santander Brasil – hoje o quinto maior banco 
brasileiro. O resultado desse processo é que os bancos grandes ficaram ainda 
maiores. 

Os números do Banco Central mostram que a participação dos quatro 
maiores bancos brasileiros deu um novo salto com a incorporação do HSBC 
pelo Bradesco. 

Com essa operação, a participação dos quatro grandes bancos 
aumentou quase 5 pontos, já que o porcentual estava em 67,5% em setembro 
de 2015. 

A fatia deve crescer novamente em breve, quando o Itaú (segundo maior 
banco em ativos) absorver oficialmente a operação recém-adquirida do 
Citibank Brasil (décima maior instituição financeira). 

O top 4 do sistema financeiro nacional detém 80% do crédito concedido 
no País. Além disso, esses quatro bancos possuem 75 de cada 100 agências 
espalhadas pelo País. 

Preocupação 
O Banco Central reconhece que há ―algum nível‖ de concentração no 

sistema bancário brasileiro. No mais recente relatório de estabilidade 
financeira, a instituição cita um índice para medição da concentração bancária 
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internacional, o IHH (Índice Herfindahl-Hirschman), que mostra número ―dentro 
do intervalo considerado como de moderada concentração‖. 

 
Além dos ativos, o BC também admite que há uma ―concentração 

moderada‖ nos empréstimos e depósitos do sistema financeiro. 
Para os consumidores, a concentração de qualquer setor não costuma 

ser uma boa notícia. Isso porque maior concentração significa que menos 
agentes detêm uma fatia mais expressiva do mercado. 

E, quanto menos concorrência houver, maiores são as chances de 
preços e custos praticados serem parecidos, enquanto ofertas e oportunidades 
diminuem. 

―Bancões comprando outros bancos têm ganhos de escala, o que abriria 
possibilidade para oferecer taxas e tarifas menores aos clientes, mas isso não 
acontece na prática‖, diz Henrique Lian, gerente de políticas públicas da 
Proteste, associação de defesa do consumidor. 

―Essa concentração é um perigo para o consumidor, que não tem para 
onde correr‖, complementa. Ele lembra que a concentração no sistema 
financeiro vai além dos serviços bancários, uma vez que os mesmos grupos 
oferecem ainda produtos como seguros, previdência privada e cartões de 
crédito. 

―Mesmo as medidas do governo para incentivar a concorrência, como a 
portabilidade de crédito e redução de spreads, têm efeito limitado num setor 
que não tem um cartel, mas onde poucos atores conseguem estabelecer 
regras comuns‖, diz. 

Todos os quatro maiores bancos – Banco do Brasil, Itaú, Caixa 
Econômica Federal e Bradesco – foram procurados pela reportagem, mas não 
se pronunciaram. Alegam que o tema é tratado pela Febraban, entidade que os 
representa. 
 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/quatro-bancos-concentram-724-dos-ativos-
do-pais/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Serviços Financeiros 

Fintechs crescem e atraem executivos de grandes instituições 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: Pequenas Empresas& Grandes Negócios 
 
Startups do segmento se consolidaram no mercado em 2016 
 

O ano de 2016 viu a consolidação e o surgimento no Brasil de várias 
"fintechs", como são conhecidas as empresas que usam as facilidades da 
tecnologia e da internet para oferecer serviços financeiros. Para os 
consumidores, esses serviços acabaram se transformando numa alternativa 
aos grandes bancos - já que muitos clientes se queixam do fato de os bancos 
se limitarem a oferecer produtos que nem sempre são a melhor opção em 
matéria de custo-benefício. Por sua proposta mais aberta a inovações, as 
fintechs também acabaram atraindo executivos de grandes instituições. 

Segundo Rodrigo Corumba, vice-presidente de serviços financeiros da 
consultoria Capgemini, o contexto da recessão também ajudou no crescimento 
das fintechs (uma combinação das palavras inglesas financial e technology). "O 
custo mais baixo - às vezes, perto de zero - foi um fator que influenciou a busca 
por esses serviços. Agilidade e menos burocracia também pesaram a favor". 
Corumba afirma que, com a retomada da economia, o apelo inovador das 
fintechs deve continuar atraindo público, mas os clientes devem se tornar mais 
exigentes. "O cliente não quer pagar por um serviço em que não vê valor." 

A promessa das fintechs é ofertar investimentos, seguros, crédito, meios 
de pagamento, entre outros serviços, de maneira simplificada. Porém, o 
professor Eduardo Contani, da Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado (Fecap), faz um alerta. "O consumidor precisa tomar cuidado com as 
abordagens oportunistas para não cair em golpes ou fraudes". Um dos 
principais conselhos de especialistas é checar o histórico de atuação da 
empresa da qual se pretende contratar um serviço. 

De olho na demanda em potencial, cerca de 90 iniciativas nesse 
segmento estão sendo maturadas, segundo a plataforma Conexão Fintech. 
José Prado Villela dos Reis, curador do Conexão Fintech, diz que essas 
iniciativas podem ou não se tornar novas empresas: "Pela complexidade do 
produto financeiro, a fintech leva mais tempo para ser lançada do que uma 
startup de outros setores", diz. 

Na parte de educação, a Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou na 
semana passada um curso sobre inovação no mercado financeiro. As aulas 
são voltadas para executivos e empresas da área e começam a ser ministradas 
em março. Outras universidades devem lançar cursos semelhantes em breve 
(veja mais na edição online). 

Depois de 18 anos prestando serviços para grandes financeiras na área 
de cobrança, os irmãos Pedro e Luiz Fernando Bono Milan decidiram vender 
sua empresa de call center. Juntos, criaram a Aliado, um serviço online de 
recuperação de crédito. "Por lidar com a inadimplência, a área de gestão de 
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crédito recebe menor atenção", afirma Pedro, que diz ter encontrado 
resistência ao propor novos processos a antigos parceiros. 

Os irmãos ressaltam, porém, que um modelo inovador não é garantia de 
sucesso e depende das condições do mercado. Eles dão como exemplo a 
Nubank - startup que oferece cartão de crédito de maneira simplificada. Em 
dezembro, a empresa afirmou que, caso o governo aprove a redução do prazo 
de pagamento de compras com cartão aos lojistas, seria o fim do serviço sem 
anuidade. 

Troca 
Há menos de dois anos no Mercado Pago, empresa de pagamentos do 

Mercado Livre, Bruno Martucci e Rodrigo Bittencourt são egressos de outras 
multinacionais. Ex-HSBC, Martucci não conhecia o segmento das fintechs: 
"Descobri um mundo novo", diz. Já Bittencourt, ex-Visa, aceitou trocar o posto 
de diretor pelo de gerente na nova casa. Mas não acredita que isso seja uma 
tendência. "Há profissionais que estão no modelo tradicional e que não 
conseguiriam se adaptar às fintechs por causa da competitividade." 

"Empresas tradicionais são mais morosas em implementar novos 
processos e o executivo demora para ver o resultado de seu trabalho", afirma 
Tiago Prado, consultor sênior da Michael Page. No ano passado, cerca de 90% 
das vagas mediadas no setor financeiro pela recrutadora foram em empresas 
que oferecem algum serviço via plataformas digitais. Destas, mais de 70% 
foram preenchidas por profissionais com até 40 anos e origem em grandes 
bancos. Em metade dos casos, o profissional aceitou ganhar menos, porém 
com uma perspectiva de remuneração melhor no futuro. "As fintechs colocam 
muitos incentivos de longo prazo, geralmente mais agressivos." 

Para Renato Ximenes, do escritório de advocacia Mattos Filho, o Banco 
Central vê com bons olhos o surgimento das fintechs, porque estimula a 
competição no setor bancário. Porém, há discussões sobre a implementação 
de exigências mais duras para essas operações, tais como as seguidas por 
grandes bancos, a respeito de proteção de dados, regras de continuidade e 
terceirização de serviços. "Existe o risco de as fintechs ficarem mais 
burocratizadas e parecidas com as empresas financeiras tradicionais", diz. 
 
 
http://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2017/01/fintechs-crescem-e-
atraem-executivos-de-grandes-instituicoes.html 
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5. Serviços – Software e TI 

Mercado de TI volta a crescer em 2017 

 
15 de Janeiro de 2017 

Fonte: Administradores 
 
Após um ano difícil para vários setores, o setor de tecnologia tem boas 
estimativas neste ano 
 

Para acompanhar os desejos dos consumidores, cada vez mais empresas 
buscam inovações e melhorias de atendimento e, muitas vezes, a tecnologia é 
primordial para essas mudanças. Um comércio que passou a investir em e-commerce, 
por exemplo, certamente deverá se preocupar com a facilidade de acesso e 
navegação, segurança e fluxo de dados on-line. Mas, muitas empresas abriram mão 
de investir em seus planejamentos nos últimos meses devido ao período de crise no 
País. Agora o ano de 2017 já começou e aumentou a expectativa de melhores 
cenários econômicos e financeiros no Brasil. 

Após o Gartner observar 30% de retração nos investimentos das empresas 
com recursos de TI em 2015, uma pesquisa feita pela empresa de consultoria 
ADVANCE mostra que o mercado de Tecnologia da Informação apresentou 
crescimento de 9,7% no primeiro trimestre de 2016, comparado com o mesmo período 
de 2015. Já o segundo trimestre apresentou o pior resultado financeiro desde 1999, se 
recuperando aos poucos no último trimestre do ano. Outro dado importante coletado 
pela pesquisa é de que empresas de tecnologia que possuem serviços de cloud 
computing em seu portfólio foram as com maior taxa de crescimento no período. 

A boa notícia para o mercado de tecnologia no Brasil é uma projeção do 
Gartner, que aponta um crescimento de 2,9% dos gastos nesse setor, acompanhando 
a tendência global. Essa taxa de aumento está um pouco acima da projeção feita para 
a América Latina, de 2,5%. A expectativa é de que a moeda do país se fortaleça e 
permita a compra de atualizações tecnológicas pelas empresas. 

Comparadas a 2016, as projeções apontam um aumento de 6,3% dos gastos 
com serviços de TI, atingindo R$ 55,4 bilhões. Despesas com software também serão 
maiores, atingindo R$ 14,6 bilhões, apresentando aumento de 7,8%. Sistemas de Data 
Center foram projetados com uma leve queda de 1,4% comparados a 2016, mas ainda 
assim atingindo R$ 6,8 bilhões. 

Especificamente falando de cloud computing, a mesma consultoria projeta um 
investimento de US$ 4,5 bilhões somente no Brasil. A instabilidade econômica do país 
permitiu que muitas empresas migrassem para cloud, com o objetivo de reduzir seus 
custos sem perder a qualidade do serviço. 

 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/mercado-de-ti-volta-a-
crescer-em-2017/116210/ 
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6. Serviços - Telecomunicações 

Fabricantes de smartphones podem enfrentar falta de componentes em 
2017 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: TecMundo 
 

O grande crescimento recente do número de fabricantes chinesas de 
smartphones pode resultar em uma situação negativa para toda a indústria. 
Conforme alerta o DigiTimes, o aumento da demanda de componentes pode 
superar muito em breve a capacidade de produção das indústrias da área, 
resultando em uma ―seca‖ de peças generalizada na área. 

O principal fator que leva a essa situação indesejada é o desejo de 
fabricantes de aumentar sua presença global através do investimento em 
gadgets de entrada e de médio desempenho. Isso exige que as fabricantes 
aumentem suas demandas por novas peças em um mercado altamente 
competitivo no qual poucos nomes são capazes de produzir grandes 
quantidades de hardwares em um tempo curto. 

Enquanto a situação não deve afetar muito a Samsung e a Apple, que 
devem permanecer no topo do mercado em 2017, ela deve influenciar muito 
nomes como Huawei, Oppo e Vivo — todas chinesas —, que lutam para 
melhorar suas posições no segmento. A Huawei, por exemplo, pode aumentar 
sua produção anual para 150 milhões de unidades (foram 139 milhões em 
2016), enquanto a Vivo pode trazer 100 milhões de gadgets às lojas este ano. 

Competição das pequenas empresas 
Outro fator que pode ocasionar uma falta de componentes é o fato de 

que pequenas e médias companhias baseadas na China estão passando a se 
focar em smartphones de médio e alto desempenho. Atualmente há uma 
grande disputa por carregamentos de telas OLED, tecnologia cuja demanda já 
não conseguiu ser cumprida em 2016. 

Os consumidores devem sentir os resultados dessa disputa no bolso: a 
falta de componentes deve permitir que fabricantes aumentem o preço cobrado 
pelos carregamentos de forma a se aproveitar de uma maior concorrência. Isso 
também deve ajudar a dificultar um pouco mais o processo de encontrar certos 
gadgets, especialmente aqueles que tiverem lançamentos bem-sucedidos em 
escala global. 
 
https://www.tecmundo.com.br/celular/113469-fabricantes-smartphones-
enfrentar-falta-componentes-2017.htm 
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7. Franquias 

Franquias de baixo custo crescem 12% em 2016 

 
13 de Janeiro de 2017 

Fonte: Novarejo 
 
As microfranquias representam 18,3% do segmento e cresceram, ano a ano, 
dois dígitos nos últimos quatro anos - ignorando a crise. Conheça o modelo 
 

O mercado de microfranquias tem ignorado a crise econômica e cresce 
a dois dígitos ano após ano. Em 2016, o crescimento de marcas que atuam 
exclusivamente, ou não, com o modelo, cresceu 12%. Nos últimos quatro anos, 
o crescimento foi de 45%, segundo pesquisa da ABF (Associação Brasileira 

de Franchising), que identificou o perfil das microfranquias do País. 
As microfranquias são as redes que atuam no modelo de franchising e 

que requeriam, até o ano passado, um investimento inicial de R$ 80 mil. Para 
este ano, a ABF considera um investimento inicial de R$ 90 mil. Em 2016, elas 
somaram 557 redes – 18% dos total de marcas que atuam no sistema de 

franquias, que deve encerrar o ano em 3.039 redes. 
O crescimento do formato de baixo custo foi impulsionado pela crise 

econômica, segundo Claudio Tieghi, diretor de inteligência de mercado da ABF. 
―Com a crise, tivemos a oportunidade de testar novos produtos e serviços. E à 
medida que a economia se retrai, as redes precisam criar outros formatos para 

crescer‖, afirma. 
O que se viu foram grandes redes criando um formato ―fit‖, de menor 

investimento, para conseguir atrair investidores e continuar expandindo. ―A 
crise ajuda a cutucar os empresários‖, diz. 

Quem são elas 
Segundo o estudo, 79,8% das redes operam exclusivamente com o 

modelo de microfranquias, ao passo que 20,2% desse total é formado por 
marcas multiformato – que atuam com modelos tradicionais e microfranquias. 

Das marcas que não atuam com as franquias de baixo custo, 36% dizem 
ter interesse em atender neste formato. Além disso, 25% das redes de 
microfranquias têm entre 1 a 10 unidades; e 31% delas têm acima de 100 
unidades. 

A média de investimento das redes que atuam exclusivamente com 
microfranquias ficou em R$ 44 mil no ano passado. Entre as redes que 
possuem o modelo tradicional e o modelo de microfranquias, o investimento 
inicial médio ficou em R$ 166 mil e R$ 54 mil, respectivamente. 

Já o retorno médio de investimento das redes que atuam apenas com 
microfranquia é de um ano. A pesquisa mostra que 64% das microfranquias 
estão em rua e o Sudeste concentra esse modelo. 

Perfil do empreendedores 
Ao contrário do que se pode supor, o perfil dos empreendedores que 

escolhem a microfranquia como caminho para empreender é tão profissional 
quanto o de uma franquia tradicional. 
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A maioria desses empreendedores tem ensino superior completo e idade 

entre 26 a 35 anos. O público, entre as redes de microfranquias, é 
predominantemente masculino (42%). 

A pesquisa mostrou que os franqueadores esperam que os 
empreendedores desse modelo exerçam uma atividade, predominantemente, 
comercial. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/01/13/franquias-de-baixo-custo-
crescem-12-em-2016/ 
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8. Curtas 

Cartilha vai orientar empregadores e empregados do setor produtivo 

 
16 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

  
O Ministério do Trabalho deve lançar nos próximos meses uma cartilha 

de orientações trabalhistas para empregadores e empregados do setor 
produtivo. O objetivo é tirar dúvidas sobre os direitos dos trabalhadores e 
esclarecer as características de cada tipo de contrato de trabalho, a fim de 
evitar problemas relacionados à segurança e fiscalização. 

A criação da cartilha foi decidida após um pedido do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que recebeu queixas de empresários 
sobre a interpretação das leis trabalhistas. A iniciativa pretende conciliar os 
interesses dos setores social e produtivo e resolver questões polêmicas nas 
relações entre empregados e empregadores. 

É a primeira vez que o ministério elabora cartilha dessa natureza. O 
documento deve ser divulgado ainda no primeiro trimestre deste ano e será 
disponibilizado nas versões impressa e online para estabelecimentos 
industriais e comerciais. 
 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
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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



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


