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1. Comércio - Varejo 

Intenção de investimento em estoque no varejo recua 0,7% em janeiro 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios 
 
Varejistas de vestuário, acessórios, calçados e tecidos são os mais insatisfeitos 
em relação a janeiro de 2016 
 

Os comerciantes de todo o país começaram o ano com estoques mais 
elevados, segundo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A intenção de investimentos em estoques 
recuou 0,7% em janeiro ante dezembro, de acordo com dados apurados na 
pesquisa de confiança do empresário do comércio. Na comparação com janeiro 
do ano passado, a queda foi de 1,7%. 

O porcentual de comerciantes que avaliam estar com os estoques acima 
do adequado ficou em 29,5% em janeiro deste ano. O grupo de varejistas de 
produtos semiduráveis - que inclui lojas de vestuário, acessórios, calçados e 
tecidos - é o mais insatisfeito em relação a janeiro de 2016. O porcentual de 
lojistas deste segmento que avaliam os estoques acima do adequado está em 
25%, mas essa fatia saltou 10,6 pontos porcentuais em um ano. 

"O ramo de vestuário, calçados e acessórios é historicamente 
alavancado pelas vendas natalinas, chegando a aumentar o faturamento em 
até 90% na comparação com o mês anterior. Mas menores vendas no Natal 
passado frustraram os lojistas do segmento, que começaram 2017 com 
estoques maiores do que esperavam e, por consequência, com menor intenção 
de investimentos em renovação de produtos", avaliou a economista Izis 
Ferreira, da CNC, em nota oficial. 

Os lojistas dos ramos de bens duráveis - lojas de eletroeletrônicos, 
móveis e decorações, entre outros - e não duráveis - supermercados, 
farmácias e cosméticos - ajustaram melhor seus estoques ao longo de 2016, 
segundo a Confederação. Mas ainda assim enfrentam dificuldades: 33,4% dos 
comerciantes de bens duráveis e 27,4% de não duráveis consideram seus 
estoques acima do desejável. 
 
http://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2017/01/intencao-de-
investimento-em-estoque-no-varejo-recua-07-em-janeiro.html 
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2. Serviços 

Confiança de serviços volta ao maior nível desde início de 2015 

 
31 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
ICS atingiu 80,4 pontos em janeiro depois de subir 4,1 pontos, voltando ao 
patamar de 80 pontos pela primeira vez desde fevereiro de 2015 
 

Depois de três meses de queda, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) 
do Brasil apresentou melhora em janeiro em meio ao cenário de inflação em 
queda e perspectiva de melhora do crédito, informou a Fundação Getulio 
Vargas (FGV) nesta terça-feira. 

O ICS atingiu 80,4 pontos em janeiro depois de subir 4,1 pontos, 
voltando ao patamar de 80 pontos pela primeira vez desde fevereiro de 2015, 
após recuo em dezembro que levou o indicador ao menor nível desde junho 
passado. 

―A reação representa uma redução no pessimismo das empresas uma 
vez que os resultados ainda se encontram em patamar historicamente muito 
baixo‖, afirmou o consultor do FGV/IBRE, em nota, Silvio Sales. ―De todo 
modo, esses resultados podem sinalizar o início de reação no ânimo 
empresarial em resposta a um contexto de inflação em queda e de uma 
perspectiva de melhora nas condições de crédito‖, acrescentou. 

O Banco Central iniciou ciclo de redução dos juros básicos no final do 
ano passado, diante do cenário de queda dos preços e forte recessão 
econômica. 

As expectativas de agentes econômicos é que a inflação fique perto do 
centro da meta do governo –de 4,5 por cento pelo IPCA, com margem de 1,5 
ponto percentual– e que a Selic, hoje a 13 por cento, feche esse ciclo em um 
dígito. 

Segundo a FGV, das 13 atividades pesquisadas, 11 apresentaram alta 
da confiança de serviços em janeiro. O Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 
4,7 pontos, para 74,3 pontos, e o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 3,2 
pontos, para 86,6 pontos. 

A melhora da confiança acontece depois que o ritmo de contração de 
serviços brasileiro diminui ligeiramente em dezembro, embora o setor ainda 
tenha terminado 2016 com forte fraqueza no volume de novos pedidos, de 
acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em 
inglês). 
 
http://exame.abril.com.br/economia/confianca-de-servicos-volta-ao-maior-nivel-
desde-inicio-de-2015/ 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Internet 

Digital Insights: redes sociais estão cada vez menos “social”, diz Estudo 
da Kantar Ibope 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

As estratégias de aquisição do Facebook, o posicionamento do Twitter 
como rede de notícias, do Pinterest como ―catálogo de ideias‖ e a ascensão do 
Snapchat e seu reposicionamento como marca de fabricante de câmeras são 
alguns exemplos de que as redes sociais estão mudando. As informações são 
do Estudo da Kantar Ibope Media compartilhadas durante o evento gratuito 
para empreendedores, Digital Insights que aconteceu na semana passada no 
Rio de Janeiro. 

―As mídias estão se adequando às novas realidades. Na época em que 
o Facebook adquiriu Instagram, WhatsApp e Oculus VR ProGeo OY, 
continuaram a operar como apps independentes, sem qualquer relação 
aparente com o Facebook. A ideia era diversificar com a separação de todas as 
atividades em usos diferentes: dividir e conquistar, como dizem. Deu certo‖, 
explicou Thiago Magalhães, Head of Learning & Insights da Kantar IBOPE 
Media. 

Para Thiago, a mudança no comportamento das redes sociais é um 
reflexo da revolução na distribuição das informações na sociedade atual. ―Você 
perde mercado quando não customiza, afinal, tempo é o principal ativo de um 
negócio hoje‖, pontua ele. ―O sucesso do Buzzfeed e do Netflix, por exemplo, 
não são meras coincidências e sim resultado de estratégias sólidas envolvendo 
Big Data, planejamento e entrega de conteúdos específicos para o público 
certo. Dá trabalho, mas dá ao empreendedor ampla vantagem competitiva‖, 
acrescentou. 

Uma ótima dica, aconselha Thiago, é pensar em destinar profissionais 
especializados para cada mídia focados em conteúdo específico para cada 
uma das mídias (Facebook, Twitter, Snapchat, etc). Mas é importante lembrar 
que, embora a tecnologia seja muito rápida, tudo deve ter aderência com o 
negócio que ela comunica, devendo estar totalmente alinhado. 

Em agosto de 2015, o BuzzFeed criou um novo time chamado 
―Distributed BuzzFeed‖ – vinte funcionários criando conteúdo original para 
plataformas, como Tumblr, Instagram, Snapchat, Facebook etc. Em outras 
palavras, o BuzzFeed tem uma equipe que produz algo que nunca será 
publicado no BuzzFeed.com. Este tipo de abordagem especializada pode 
agregar valor, partindo da segmentação do conteúdo com base na audiência 
dos canais. ―Compartilhar massivamente o mesmo conteúdo antigo em todas 
as plataformas não funcionará mais. A chave para atrair, engajar e motivar a 
sua audiência é a criação exclusiva e original para cada plataforma‖, descreve 
o relatório. 

A morte do Marketing/Publicidade tradicionais 
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Para o organizador do Digital Insights, Augusto Custódio, a tecnologia da 
informação e todas as suas possibilidades entraram de vez para auxiliar e 
nortear as novas estratégias de marketing e publicidade. ―Recursos como o Big 
Data e a segmentação cada dia mais apurada, Internet das Coisas, Realidade 
Virtual entre outros são temas obrigatórios em qualquer reunião de pauta para 
campanhas hoje‖, ressaltou Augusto. 

O rádio engoliu o impresso, a TV engoliu a Rádio e agora a internet 
engoliu a TV. Augusto aponta essas mudanças de canal como cruciais para a 
―morte‖ do velho marketing e da publicidade tradicional. ―As pessoas estão 
mais resistentes à publicidade porque ela ainda é muito mal distribuída, mal 
planejada e gera custos altos. Como gerar afinidade através de histórias 
relevantes é o desafio que temos que enfrentar agora‖, apontou. 

Outra tendência para o marketing digital em 2017, apontada pelo estudo 
da Kantar IBOPE Media foi o programa de influenciadores. ―Em breve, a 
confiança poderá ser uma mercadoria que os consumidores exigirão das 
marcas e das pessoas com quem interagem‖, aponta o relatório da Kantar. A 
partir disso, surgem ―escolas de influência‖ para profissionalizar ainda mais o 
papel do influenciador, como a BeautyTube, uma nova escola on-line de 
vlogging de beleza criada pela L’Oreal e Youtube. Nesta escola os formandos 
são capacitados para atuarem em mídias sociais específicas, dependendo do 
setor e da categoria de influenciador que representam (promotor, funcionário, 
jornalista, parceiro, formador de opinião ou consumidor), tornando a 
distribuição do conteúdo muito mais assertiva. 

Redes sociais e TV – casal do futuro 
Segundo dados da Kantar Twitter TV Ratings que monitora as conversas 

sobre TV no Twitter, o Brasil está à frente de muitos países quando o assunto é 
comentar o que se está assistindo. No Reino Unido, por exemplo, apenas 43% 
dos Tweets sobre programas de TV foram durante as janelas de transmissão. 
Na Espanha, esse número foi de 54% e no Brasil, 55%. ―O consumidor 
brasileiro gosta de curtir (like) e gosta de opinar sobre determinados assuntos, 
a sociabilidade está no nosso sangue, por isso live streaming e imersão são 
tendências consolidadas em 2017‖, finalizou Thiago. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/digital-insights-redes-sociais-
estao-cada-vez-menos-social-diz-estudo-da-kantar-ibope/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Plano de saúde poderá ser obrigado a fornecer medicamento para 
doenças crônicas 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: CNC 
 

Os planos de saúde poderão ser obrigados a fornecer medicamentos 
para o tratamento de doenças crônicas específicas. De autoria da senadora 
Ana Amélia (PP-RS), o projeto (PLS 3/2016) veta a exclusão da cobertura a 
medicamento para uso domiciliar e torna obrigatória a cobertura, pelos planos 
de assistência ambulatorial, de uma lista de medicamentos especificada em 
regulamento. O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) e tem o senador Humberto Costa (PT-PE) como relator. 

Para Ana Amélia, é importantíssimo, do ponto de vista sanitário, garantir 
a assistência farmacêutica às pessoas com doenças crônicas, para incentivar a 
adesão ao tratamento e tornar mais efetiva a atenção prestada à sua saúde. A 
medida, segundo a senadora, também pode poupar gastos futuros com 
reinternações e procedimentos médicos complexos decorrentes de uma 
inadequação do tratamento inicial. Ela elogia o programa Farmácia Popular, do 
governo federal, mas aponta que a população atendida pelo programa costuma 
ser aquela que não tem plano de saúde. 

A senadora ressalta que os dados de saúde disponíveis constatam que 
grande parte da população diagnosticada com doenças crônicas, como 
hipertensão ou diabetes, faz uso de medicamentos de uso contínuo, tanto na 
saúde suplementar quanto no Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, 
enquanto aproximadamente dois terços da população sem acesso a planos de 
saúde recebem gratuitamente todos os medicamentos de que fazem uso, ou 
parte deles, apenas um quarto da população com plano de saúde os recebe. 

"O perfil das prescrições na saúde suplementar é diferente do perfil no 
SUS, o que faz com que os beneficiários dos planos tenham acesso limitado às 
medicações disponíveis no Farmácia Popular. Seria importante ter os 
medicamentos do programa e acrescentar outros princípios ativos na lista a ser 
disponibilizada pelas operadoras", afirma. 

Ana Amélia reconhece algumas iniciativas privadas e da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para garantir o fornecimento de 
medicamentos para o tratamento de doenças crônicas, mas destaca que ainda 
não foram consolidadas, na saúde suplementar, estratégias que assegurem, de 
forma ampla, a assistência farmacêutica adequada para os beneficiários de 
planos de saúde. 
 
http://cnc.org.br/noticias/diario-legislativo/plano-de-saude-podera-ser-obrigado-
fornecer-medicamento-para-doencas-cro 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Software e TI 

Evolução em soluções Voice pode quebrar paradigmas e conquistar 
mercado 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: Administradores 
 
Melhora no reconhecimento e transmissão de voz nas aplicações aproxima 
colaborador sem deixar resultados de lado. 
 

É fato que soluções operadas por voz estão cada vez mais comuns, 
tanto no uso pessoal quanto profissional. No uso cotidiano, finalmente o 
consumidor percebeu a vantagem de realizar atividades do seu dia a dia sem 
precisar ocupar mãos e olhos, uma das principais vantagens de qualquer 
tecnologia voice. O sucesso é tão grande que o Gartner estima que em 2020, 
30% das sessões de navegação na web serão executadas por algum 
assistente via voz (Siri ou Alexa, por exemplo). Se para o Gartner nós iremos 
falar mais com bots do que com nossos familiares em 2020, como anda o uso 
corporativo dessas soluções? 

Começando sua trajetória um pouco mais cedo no meio corporativo, as 
soluções de voz voltadas para a indústria e comércio estão disponíveis desde 
meados da década de 90, chegando no Brasil em 2003. Presente 
principalmente em verticais como a de logística de varejo, as soluções de voz 
apresentaram aos gestores uma possibilidade de aumento de produtividade por 
meio de uma operação mais efetiva, com maior controle e assertividade, tudo 
isso sem gerar grandes impactos de implantação. As aplicações de mercado 
que usam voz normalmente trabalham com um software que ―conversa‖ com o 
colaborador, passando tarefas e recebendo respostas sobre o que já foi 
completado, gerando um canal de comunicação com os trabalhadores, e mais, 
tudo isso podendo ser acompanhado de perto por seu gestor. 

Se as soluções de voz contam com uma caminhada de 13 anos e 
tiveram poucas alterações em sua forma de uso, como elas conseguem fazer 
parte de práticas tecnológicas atuais? A constante evolução nesse tipo de 
ferramenta é o que garante o sucesso dessas aplicações, promovendo ganhos 
em toda a cadeia logística e sistema de distribuição e reabastecimento 
varejista. Se no começo do século XXI a voz por trás dessas ferramentas era 
robotizada e de difícil entendimento, as recentes inovações fizeram o 
computador ficar mais ―fluente‖, melhorando o entendimento e a receptividade 
de colaboradores que não estavam habituados com a tecnologia em sua rotina 
diária. Além da voz mais humanizada, os softwares que estão por trás dessas 
soluções ―entendem‖ as respostas dos colaboradores de forma rápida e 
precisa, conquistando até os usuários mais ―analógicos‖: hoje o que vemos em 
grandes centros de distribuição e varejistas são colaboradores experientes, 
com um perfil não tão receptivo a novas tecnologias, aceitarem o Voice Picking 
por exemplo, vendo todas as vantagens que a ferramenta agrega no seu dia de 
trabalho. 
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Reduzir custos e aumentar a produtividade do colaborador são 
resultados que andam lado a lado com as soluções de voz: isso só é possível 
devido a facilidade de uso da ferramenta, que usa a voz (principio humano 
básico) nos comandos, eliminando frameworks complexos e listas de papeis 
mal organizadas, dando uma maior ergonomia de trabalho para os 
colaboradores. 

Além desse avanço técnico, o custo da solução caiu cerca de 50% 
desde a sua chegada, possibilitando que players médios e pequenos possam 
usufruir dessa ferramenta, não limitando o universo de uso apenas aos grandes 
grupos. O que se observa hoje é que independentemente do tamanho da 
empresa, o retorno sob o investimento dessas soluções é enorme. Se antes o 
fator custo e resistência do funcionário eram vistos como obstáculos para esse 
tipo de solução, hoje o mercado já reconhece as aplicações de voz como uma 
das melhores práticas disponíveis, colhendo resultados que impressionam: 
redução de custos nas operações de coleta e reabastecimento, visibilidade da 
operação e maior controle por parte dos gestores são os principais benefícios 
apontados pelos usuários. 

Outro ponto importante para o crescimento desse tipo de solução no 
Brasil é a facilidade de instalação desses sistemas: hoje a grande maioria das 
soluções de Voz se adaptam a sistemas legados e softwares de retaguarda dos 
mais diversos fabricantes, facilitando a instalação. Além dessa facilidade, o 
treinamento dos colaboradores dura cerca de duas horas, tempo muito 
pequeno se compararmos com o treinamento para uso de coletores de dados 
por exemplo, que demandam treinamentos de até 44 horas. 

Com uma história de 13 anos no Brasil, podemos dizer que hoje as 
soluções de Voz constroem um processo logístico e de distribuição mais 
simples e desburocratizado, tornando essas operações límpidas e eficazes. 
 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/evolucao-em-solucoes-
voice-pode-quebrar-paradigmas-e-conquistar-mercado/116589/ 

 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Governo retoma projeto de participação estrangeira em aéreas 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
Com a proposta, o governo avalia que conseguirá contemplar a demanda de 
parlamentares por investimentos na aviação regional 
 

O governo federal reenviará ao Congresso em breve proposta para 
permitir até 100 por cento de participação estrangeira em aéreas brasileiras e 
exigir, como contrapartida, que as empresas que tiverem injeção de capital 
externo ampliem sua atuação em linhas regionais, disseram duas fontes do 
governo nesta segunda-feira. 

Com a proposta, o governo avalia que conseguirá contemplar a 
demanda de parlamentares por investimentos na aviação regional, item cuja 
ausência obrigou o presidente Michel Temer a vetar em 2016 lei similar que 
liberava os 100 por cento aos estrangeiros. 

A nova proposta – ainda não se sabe se será uma Medida Provisória ou 
se um projeto de lei – também deve incluir mecanismos que permitam que a 
estatal Infraero desenvolva projetos de modernização dos aeroportos regionais. 

O foco inicial, porém, segundo uma das duas fontes, é, antes mesmo 
das obras nos terminais, recuperar linhas regionais que deixaram ter voos. 

Por isso, a proposta que vai ao Congresso estabelecerá que, a partir de 
uma determinada participação estrangeira no capital, a empresa terá que 
operar voos regionais. 

―A ideia inicial é restabelecer linhas regionais que deixaram de ser 
operadas, para que voltem a ter voos regulares‖, disse uma das fontes. 

Hoje, o limite para participação societária de estrangeiros em 
companhias aéreas brasileiras é de 20 por cento. 
 
 
http://exame.abril.com.br/economia/governo-retoma-projeto-de-participacao-
estrangeira-em-aereas/ 
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7. Comércio Eletrônico 

Estudo revela maior desgaste entre os consumidores digitais 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A retenção de clientes teve queda de 7% comparada a última pesquisa 
realizada pela Verint, empresa de software. Essa última análise, feita em 
grande escala com mais de 24 mil consumidores em 12 países e realizada em 
nove setores – com o apoio da Opinium Research LLC —, constatou que os 
clientes que preferem fazer negócios por meio de canais digitais são mais 
propensos a trocar de fornecedores do que aqueles que se relacionam com as 
empresas por meio de interações humanas, como as que ocorrem por telefone 
pelo call center ou em uma loja física. 

Em todos os segmentos analisados, 57% dos consumidores estão com 
seus provedores de serviços há mais de três anos. 

Os bancos lideram em termos de retenção de clientes, com 73% dos 
consumidores relatando estar com seus provedores há mais de três anos, 
enquanto apenas 8% disseram usar o mesmo banco há menos de um ano. As 
operadoras de telefonia móvel ficaram em segundo lugar, com 63% dos 
clientes utilizando o mesmo fornecedor há mais de três anos. 

As empresas japonesas apresentaram as maiores taxas de retenção 
entre todos os países pesquisados, com uma média de 64% dos entrevistados 
fiéis a seus prestadores de serviços por mais de três anos. As companhias 
francesas também se saíram bem, com 60% dos consumidores permanecendo 
com seus provedores por mais de três anos. 

Enquanto isso, nos Estados Unidos, 55% das pessoas estão com seus 
fornecedores de serviços há mais de três anos. No entanto, consumidores 
brasileiros, indianos, mexicanos e britânicos são mais propensos a trocas. 
Apenas 35% dos brasileiros permanecem com seus provedores por mais de 
três anos, seguidos por 46% dos indianos e 50% dos britânicos e mexicanos. 

A pesquisa também revela uma relação direta entre as preferências de 
canal de comunicação e a retenção. Os consumidores que preferem se 
envolver digitalmente com as organizações são mais propensos a mudar de 
fornecedor. Um pouco menos da metade (49%) dos que preferem os canais 
digitais está com os provedores há mais de três anos, em comparação com 
58% que preferem usar o telefone e 57% que gostam mais de ir às lojas físicas. 

Aproveitando o impacto que diferentes experiências de clientes têm 
sobre a fidelidade e o endosso de marcas, a pesquisa destaca que os 
consumidores que têm uma boa experiência de atendimento ao cliente por 
telefone ou nas lojas estão mais propensos a se comportar positivamente em 
relação a uma empresa do que quando a ação é on-line. 

O estudo também revelou que os clientes que têm boas experiências 
nos estabelecimentos comerciais ou falando com alguém pelo telefone são 
38% mais propensos a renovar seu produto ou serviço, mesmo que não essa 
seja a opção mais barata; 27% mais predispostos a se inscrever para o 
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programa de fidelidade de uma organização; e 19% mais inclinados a fazer 
uma avaliação positiva da empresa. 

―O que está claro é que um toque mais pessoal no atendimento ao 
cliente ajuda a manter a fidelização e a lealdade. Isso é uma alerta para muitas 
organizações que procuram introduzir mais canais digitais com o objetivo de 
reduzir custos e melhorar a conveniência do cliente‖, explica Rachel Lane, 
Diretora de Análise EMEA da Verint. 

―Nosso estudo, que também investigou o que os provedores de serviços 
e as marcas acreditam que seus clientes querem, revela que 91% dos 
entrevistados reconhecem que o atendimento ao cliente on-line deve ser mais 
rápido, intuitivo e capaz de servir às necessidades do consumidor. Isso 
significa que as organizações agora precisam se concentrar em fornecer uma 
experiência mais pessoal em todos os canais de engajamento com os clientes 
para construir a base para relacionamentos com consumidores leais‖, 
acrescenta a executiva da Verint. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/estudo-revela-maior-desgaste-
entre-os-consumidores-digitais/ 
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8. Curtas 

Vendas em supermercados sobem 1,58% em 2016, diz Abras 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Em comparação com novembro, o crescimento real foi de 20,89%, reflexo das 
vendas de Natal. 
 

As vendas dos supermercados subiram 1,58% em 2016, em valores 
reais (deflacionando os valores a preços correntes, por meio do IPCA, índice 
oficial da inflação), segundo a Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras). 

Em dezembro, as vendas reais subiram 2,23% em relação a mesmo 
mês de 2015. Ante novembro, o o crescimento real foi de 20,89%, reflexo das 
vendas de Natal. Para 2017, a estimativa da Abras é de expansão real de 
1,3%. 

Em valores nominais, as vendas do setor em 2016 cresceram 10,44%. 
Em dezembro, houve alta de 21,26% em relação a novembro e, quando 
comparadas a dezembro do ano anterior, a alta foi de 8,66%. 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
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15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque - RS 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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