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1. Comércio - Supermercados 

Vendas reais do setor de supermercados recuam 0,5% em comparação 
anual, diz Abras 

 
31 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Já em relação ao mês anterior as vendas reais de julho subiram 4,21% 
 

As vendas do setor supermercadista brasileiro caíram 0,5 por cento em 
julho, em valores reais, ante mesmo mês de 2016, devido ao lento ritmo de 
melhora na economia, afirmou nesta quinta-feira a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). 

Em relação ao mês anterior, no entanto, as vendas reais de julho 
subiram 4,21 por cento, informou a Abras. 

Por regiões, todas as áreas tiveram queda nas vendas. O Sudeste teve 
o maior recuo sequencial, de 2,13 por cento. 

Já no acumulado do ano até julho, o Índice Nacional de Vendas ABRAS 
apresenta alta de 0,73 por cento, disse a entidade. 

A entidade atribuiu o desempenho aos impactos da situação 
macroeconômica do país: 

"A recuperação da economia ainda é lento, a taxa de desemprego, 
embora esteja em queda, ainda atinge mais de 13 milhões de brasileiros 
economicamente ativos", disse o presidente da Abras, João Sanzovo Neto. 

No entanto, a associação aposta em uma leve melhora para os 
resultados anuais de 2017. 

"Para os próximos meses, acreditamos em um resultado superior ao 
acumulado até o momento", disse Sanzovo Neto. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-reais-do-setor-de-supermercados-
recuam-0,5--em-comparacao-anual,-diz-abras-id648583.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Bem-Estar do Consumidor 

Pesquisa diz que consumidor está mais confiante, mas dívidas crescem 
4,7% 

 
31 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A confiança do consumidor cresceu em agosto. O Índice Nacional de 

Expectativa do Consumidor (Inec) subiu 2,1% em agosto frente a julho e atingiu 
101,6 pontos, de acordo com dados divulgados hoje (31), em Brasília, pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

Apesar do crescimento, o índice está 0,4% inferior ao de agosto de 2016 
e 6,2% abaixo da média histórica. 

Segundo a CNI, dos seis componentes do Inec, quatro cresceram em 
agosto, o que contribuiu para o aumento do índice. A maior alta ocorreu na 
expectativa de desemprego – de 7,4% em agosto ante julho –, o que sinaliza 
redução no número de pessoas que esperam elevação do desemprego. 

Dívidas crescem 4,7% 
O índice de endividamento aumentou 4,7% em agosto. As finanças das 

famílias também estão melhorando, já que o índice de situação financeira 
cresceu 2,2% este mês. 

O índice de expectativas sobre a renda pessoal cresceu 1,5% em 
agosto. O indicador de perspectivas para compras de bens de maior valor, com 
alta de 0,1%, ficou praticamente estável. Somente o índice de expectativas 
sobre a inflação teve queda - 1,7% - em agosto, sinalizando maior preocupação 
dos brasileiros em relação ao aumento de preços. 

A pesquisa do Inec, feita em parceria com o Ibope Inteligência, ouviu 
2.002 pessoas em 143 municípios entre os dias 17 e 21 deste mês. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/pesquisa-diz-que-
consumidor-esta-mais-confiante-mas-dividas-crescem-47 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio Eletrônico 

Governo prorroga consulta pública sobre transformação digital 

 
31 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) estendeu o prazo de colaboração para a consulta pública sobre a 
“Estratégia Brasileira para a Transformação Digital” que norteará a atuação do 
governo federal nos próximos anos. Agora, os lojistas que quiserem participar 
da pesquisa podem dar suas contribuições até o dia 20 de setembro de 2017. 

O documento base da estratégia é resultado da articulação entre setores 
competentes do governo, do setor produtivo, da comunidade científica e 
acadêmica e da sociedade civil. 

“Desde o início da elaboração da EBTD foi constituído Grupo de 
Trabalho Interministerial, que se engajou na formulação do documento-base 
dessa Estratégia, convocando subgrupos temáticos, reuniões setoriais e quatro 
seminários abertos”, afirma o órgão na página criada para o levantamento. 

A consulta pública estará em andamento no período de 01 a 31 de 
agosto de 2017 e pode ser acessada por meio do site 
http://www.cgee.org.br/consultaEBTD/ 

Cabe ressaltar a importância desse trabalho e destaque aos seguintes 
tópicos: comércio eletrônico, plataformas digitais e dimensão internacional - 
presença de empresas brasileiras no exterior. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/governo-prorroga-consulta-
transformacao-digital/ 
 

Voltar ao índice  
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4. Emprego 

Construção demite 623 mil empregados em um ano, revela IBGE 

 
31 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
  
Na direção oposta, a indústria criou 270 mil vagas no período de um ano, uma 
alta de 2,3% no total de ocupados no setor no trimestre até julho ante o mesmo 
trimestre de 2016 
 

A construção cortou 623 mil postos de trabalho no período de um ano, 
segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O total de ocupados na atividade encolheu 8,5% no 
trimestre encerrado em julho de 2017 ante o mesmo período de 2016. 

Outras atividades com corte de vagas foram agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e aquicultura (-749 mil empregados, recuo de 8,0% 
no total de ocupados) e serviços domésticos (-133 mil empregados, redução de 
2,1% no total de ocupados). 

Na direção oposta, a indústria criou 270 mil vagas no período de um 
ano, uma alta de 2,3% no total de ocupados no setor no trimestre até julho ante 
o mesmo trimestre de 2016. O comércio contratou 93 mil empregados, alta de 
0,5% na ocupação no setor. 

O setor de administração pública, defesa, seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais criou 68 mil vagas, elevação de 0,4%. A 
atividade de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas - que inclui alguns serviços prestados à indústria 
- registrou um crescimento de 124 mil vagas em um ano, 1,3% de ocupados a 
mais.  

Também houve aumento no contingente de trabalhadores de alojamento 
e alimentação (+683 mil empregados), outros serviços (304 mil pessoas) e 
transporte, armazenagem e correio (139 mil ocupados). 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/31/internas
_economia,622369/construcao-demite-623-mil-empregados-em-um-ano-revela-
ibge.shtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Mercado Imobiliário 

Financiamento imobiliário em julho atinge maior volume mensal do ano 

 
31 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
O financiamento imobiliário com recursos da caderneta de poupança 

totalizou R$ 4,24 bilhões, alta de 11,7% em relação a junho e de 10,9% na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Associação 
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), este é o 
maior volume mensal deste ano. 

No acumulado do ano, foram financiados R$ 24,79 bilhões, segundo a 
Abecip, montante 6,2% menor que o apurado em igual período de 2016. Nos 
12 meses compreendidos entre agosto de 2016 e julho de 2017, foram 
aplicados R$ 44,98 bilhões na aquisição e construção de imóveis com recursos 
das cadernetas de poupança, retração de 12,2% em relação ao apurado nos 
12 meses precedentes. 

Em julho, 16,5 mil imóveis foram financiados nas modalidades de 
aquisição e construção, de acordo com os dados divulgados pela entidade, e 
também atingiu o maior patamar do ano, com crescimento de 7,2% em relação 
a junho. Em termos anuais, o número de unidades financiadas caiu 4,8%. 

Nos primeiros sete meses de 2017, foram financiadas aquisições e 
construções de 99,02 mil imóveis, queda de 16% em relação ao mesmo 
período de 2016, quando 117,84 mil unidades foram objeto de crédito bancário. 
Em 12 meses, o financiamento imobiliário viabilizou a aquisição e a construção 
de 180,87 mil imóveis, queda de 21,8% relativamente aos 12 meses 
precedentes. 

Em julho, houve captação líquida positiva nas contas de poupança, 
mantendo-se a tendência dos últimos meses, com volume líquido de entradas 
de R$ 1,1 bilhão. No mesmo mês do ano passado, o resultado foi bem 
diferente, com saídas líquidas de R$ 910 milhões. 

 
http://www.dci.com.br/economia/financiamento-imobiliario-em-julho-atinge-
maior-volume-mensal-do-ano-id648609.html 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  8 

“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.” 

 

6. Promoção Comercial 

PIB varia 0,2% em relação ao 1º trimestre e chega a R$ 1,6 trilhão 

 
01 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência IBGE 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) variou 0,2% na comparação do segundo contra o 
primeiro trimestre de 2017, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o 
segundo trimestre de 2016, o PIB variou 0,3%. No acumulado em quatro trimestres, o 
PIB caiu 1,4% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Já no 
primeiro semestre de 2017, o PIB apresentou variação nula em relação ao primeiro 
semestre de 2016. Em valores correntes, o PIB no segundo trimestre de 2017 
alcançou R$ 1,639 trilhão. 
 

Consumo das famílias se destaca e cresce na comparação com o 1º trimestre 
O PIB variou 0,2% na comparação do segundo contra o primeiro trimestre de 

2017, na série com ajuste sazonal. A Agropecuária registrou variação nula (0,0%), a 
Indústria caiu 0,5% e os Serviços cresceram 0,6%. 

Na Indústria, houve queda de 2,0% na construção e de 1,3% na atividade de 
eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana. A extrativa mineral variou 0,4% e a 
indústria de transformação manteve-se praticamente estável (0,1%). 

Nos Serviços, tiveram resultado positivo: comércio (1,9%), atividades 
imobiliárias e outros serviços (0,8%) e atividade de transporte, armazenagem e correio 
(0,6%). Os serviços de informação caíram 2,0% e as atividades de administração, 
saúde e educação pública (-0,3%) e de intermediação financeira e seguros (-0,2%) 
registraram variações negativas. 

Pela ótica da despesa, o Consumo das Famílias voltou a crescer após nove 
trimestres, com expansão de 1,4%. Já o Consumo do Governo (-0,9%) e a Formação 
Bruta de Capital Fixo   (-0,7%) registraram queda. No setor externo, as Exportações de 
Bens e Serviços registraram variação positiva de 0,5%, enquanto que as Importações 
de Bens e Serviços caíram 3,5% em relação ao primeiro trimestre de 2017. 

Na comparação com o 2º trimestre de 2016, agropecuária cresce e indústria e 
serviços caem 

Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB apresentou variação 
positiva de 0,3% no segundo trimestre de 2017, após 12 trimestres consecutivos com 
resultados negativos. O Valor Adicionado a preços básicos teve variação positiva de 
0,3% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios mantiveram-se 
praticamente estáveis (0,1%). 

Dentre as atividades, a Agropecuária cresceu 14,9% em relação ao segundo 
trimestre de 2016. Este resultado pode ser explicado, principalmente, pelo 
desempenho de alguns produtos que possuem safra relevante no segundo trimestre e 
pela produtividade, conforme o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA) de agosto. Com exceção do café, que apresentou queda de 7,0% na 
estimativa de produção anual, as demais culturas apontaram crescimento na 
estimativa de produção anual e ganho de produtividade: milho (56,1%), soja (19,7%) e 
arroz (16,3%). 

A Indústria sofreu queda de 2,1%. Nesse contexto, a indústria de 
transformação caiu 1,0%, influenciada, principalmente, pelo decréscimo na produção 
de equipamentos de transporte (exceto veículos automotivos), de máquinas, aparelhos 
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e materiais elétricos, de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, e de 
alimentos e bebidas. 

A construção também apresentou redução no volume do valor adicionado: -
7,0%. Já a extrativa mineral se expandiu em 5,9%, puxada pelo crescimento da 
extração de petróleo e gás natural e de minérios ferrosos. A atividade de eletricidade e 
gás, água, esgoto e limpeza urbana, por sua vez, registrou variação negativa de 0,5%. 

O valor adicionado de Serviços teve variação negativa de 0,3%, com destaque 
para a contração de 2,5% dos serviços de informação – atividade esta que inclui 
telecomunicações, atividades de TV, rádio e cinema, edição de jornais, livros e 
revistas, informática e demais serviços relacionados às tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) – e o recuo de 2,1% de intermediação financeira e seguros. 
Também apresentaram quedas as atividades de administração, saúde e educação 
pública (-1,3%) e transporte, armazenagem e correio (-0,5%). Já o comércio 
(atacadista e varejista) e as atividades imobiliárias cresceram, ambos, 0,9%, seguidos 
pelos outros serviços, que apresentaram variação positiva de 0,3%. 

Após nove quedas, consumo das famílias volta a crescer em relação ao 2º 
trimestre de 2016 

Após nove trimestres consecutivos de queda, a Despesa de Consumo das 
Famílias voltou a apresentar resultado positivo: crescimento de 0,7% na comparação 
com mesmo período de 2016. Este resultado foi influenciado pela evolução de alguns 
indicadores macroeconômicos ao longo do trimestre, como a desaceleração da 
inflação, a redução da taxa básica de juros e o crescimento, em termos reais, da 
massa salarial. 

A Formação Bruta de Capital Fixo sofreu contração de 6,5% no primeiro 
trimestre de 2017, a 13ª consecutiva. Este recuo é justificado, principalmente, pela 
queda das importações de bens de capital e pelo desempenho negativo da construção 
neste período. A Despesa de Consumo do Governo, por sua vez, teve contração de 
2,4%. 

No setor externo, as Exportações de Bens e Serviços apresentaram 
crescimento de 2,5%, enquanto as Importações de Bens e Serviços sofreram 
contração de 3,3% no segundo trimestre de 2017. Dentre as exportações de bens, 
aqueles que registraram os maiores aumentos foram veículos automotores, petróleo e 
gás natural, produtos agropecuários e papel e celulose. Na pauta de importações de 
bens, as quedas mais relevantes ocorreram em máquinas e equipamentos, 
equipamentos de transporte (exceto veículos automotores), minerais metálicos, 
máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e produtos de metal. 

PIB tem variação nula (0,0%) no primeiro semestre 
No 1º semestre de 2017, o PIB apresentou variação nula em relação a igual 

período de 2016, após queda de 2,7% no segundo semestre de 2016. Nesta base de 
comparação, destaque para o desempenho positivo da Agropecuária (15,0%). Já a 
Indústria e os Serviços caíram, respectivamente, 1,6% e 1,0%. 

Na análise da demanda interna, considerando a comparação semestral, 
destaca-se a queda de 5,1% da Formação Bruta de Capital Fixo. A Despesa de 
Consumo das Famílias caiu 0,6%, enquanto a Despesa de Consumo do Governo 
recuou em 1,9%. No que se refere ao setor externo, as Importações de Bens e 
Serviços apresentaram uma expansão de 2,9%, enquanto as Exportações de Bens e 
Serviços cresceram 2,2%. 
 

http://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
de-noticias/releases/16254-pib-2-tri.html  
 

Voltar ao índice 
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7. Empreendedorismo 

Equilíbrio e produtividade garantem perenidade para as empresas 

 
31 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

O objetivo de grande parte das empresas é gerar resultados (lucro) no 
médio e longo prazos, porém, o verdadeiro desafio das empresas e dos 
profissionais é conseguir fazer com que o trabalho traga algum sentido maior 
para todos os envolvidos, desde o empresário até o cliente final. Líderes de 
sucesso devem reunir talentos que não enxergam o dia a dia como obrigação. 

Mas, de acordo com os últimos dados do IBGE, essa missão tem se 
tornado cada vez mais difícil. Além do alto índice de desempregados, batendo 
na casa dos 12 milhões, quem está trabalhando tem enfrentado uma 
verdadeira batalha contra a insatisfação porque muitas vezes esses 
profissionais não sabem qual o futuro da empresa ou estão literalmente 
sobrecarregados. O levantamento mostra que o descontentamento com a 
carreira é de 46% entre os homens e ainda maior entre as mulheres, chegando 
a 49%. Além disso, apenas 9% dos pesquisados dizem estar satisfeitos com as 
amizades no trabalho. 

De acordo com Alexandre Slivnik, especialista em gestão de pessoas, 
em excelência e atendimento pela Universidade de Harvard e diretor da 
Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento ABTD, organizações 
devem reverter essa realidade e fomentar um ambiente com colaboradores 
agradecidos e encantados, prontos para defende-la e ajuda-las para se 
tornarem referência no segmento em que atuam. “Quem está conectado com a 
sua missão e engajado com a causa da empresa, como acontece com os 
colaboradores da Disney, por exemplo, possuem a plena certeza de que 
podem fazer a diferença em qualquer mercado ou função, inclusive nas áreas 
mais competitivas”, destaca. 

Segundo o especialista em gestão de pessoas, uma equipe motivada e 
feliz escolhe investir em seu desenvolvimento e naquilo que ama, ao invés de 
gastar o seu tempo e dinheiro sem foco. “As novas gerações já estão 
direcionadas a escolher uma profissão que traga felicidade. Elas não têm medo 
de tentar opções nem de fazer mudanças em seu mapa para o sucesso. 
Vivemos em uma época em que o prazer e a diversão não são mais bônus da 
aposentadoria”, destaca. 

Além disso, os profissionais hoje sabem que a qualidade de vida é 
conquistar o equilíbrio entre vida pessoal e ambiente de trabalho. ” A crença de 
que esses dois lados têm que andar separadamente resulta em tristeza e 
baixos níveis de produção. De acordo com o instituto Gallup, feito em mais de 
140 países, em 2011 e 2012, apenas 13% dos empregados das empresas 
estavam de fato engajados em seu trabalho e comprometido emocionalmente e 
empenhados em gerar crescimento para as organizações”, aponta Alexandre. 

Esses números ainda aparecem nas corporações em que os 
colaboradores não entendem a diferença entre fazer o que gosta ou gostar do 
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que faz. Boa parte ainda acredita que a felicidade deve estar aliada a dinheiro. 
E reverter esse quando é o grande desafio dos empregadores. “É um mito 
afirmar que todos trabalharão sempre felizes, uma vez que qualquer ofício traz 
exigências e responsabilidades, além de outras tarefas pontuais nem sempre 
agradáveis, por isso os gestores devem enfatizar o motivo e o propósito aos 
liderados”, destaca o escritor. 

Através de uma pesquisa de clima é possível identificar se há ou não 
pessoas felizes no ambiente de trabalho. ” Uma simples conversa com a 
equipe pode trazer informações valiosas. Muitos chefes acreditam que, por 
pagarem em dia atendem a todas as expectativas e por isso podem contar com 
pessoas felizes ao seu redor. Isso se chama remunerar a felicidade, o que é 
uma armadilha, porque ao longo do tempo, o colaborador se não estiver de fato 
satisfeito vai se abatendo e entrando no automático para cumprir suas tarefas, 
o que compromete a missão e os valores das empresas”, avalia Alexandre. 

Caso alguém da equipe apresente este comportamento, o ideal é 
conversar. Se mesmo assim o resultado continuar o mesmo, a saída seria um 
desligamento ou até mesmo uma mudança de área. ” Queremos viver bem e 
com plenitude, portanto, mesmo quem já se submeteu passar muito tempo em 
uma profissão apenas pelos ganhos, ou para satisfazer o sonho dos pais, 
precisa rever tudo isso. Este, é o momento mais importante para aproveitarmos 
a jornada da vida”, conclui. 

Para buscar um índice de engajamento ainda mais alto nas 
organizações, Slivnik reforça as 4 ações mais importantes que os 
colaboradores buscam atualmente: serem reconhecidos; serem ouvidos; serem 
vistos; serem contributivos. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/equilibrio-e-produtividade-
garantem-perenidade-para-as-empresas/ 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Demanda de financiamento para concessões deve atingir R$ 75 bi em 
2018-2019 

 
31 de Agosto de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
estima que a demanda por financiamentos para concessões do setor de 
infraestrutura possa chegar a R$ 75 bilhões no biênio 2018-2019, disse a 
diretora de Infraestrutura da instituição, Marilene Ramos. A análise é que 
haverá um aquecimento do apetite por crédito para esses projetos na medida 
em que haja um reequilíbrio de concessões passadas e a entrada de novas. 

Nem todo esse montante, necessariamente, será suprido pelo banco de 
fomento, embora Marilene afirme que hoje o BNDES tem recursos suficientes 
para fazer frente à demanda projetada mesmo em um cenário de devolução de 
mais R$ 100 bilhões ao Tesouro pela instituição. “Faltar recursos para 
investimentos em infraestrutura hoje seria um bom problema. O problema que 
nós temos hoje é baixa demanda”, disse. 
 
IPC-S desacelera alta a 0,13% em agosto com queda dos preços dos 
alimentos, diz FGV 

 
01 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) terminou agosto 
com alta de 0,13 por cento, desacelerando ante 0,38 por cento em julho, diante 
do recuo mais forte dos preços dos alimentos, informou a Fundação Getulio 
Vargas (FGV) nesta sexta-feira. 

O resultado também mostrou menor pressão na comparação com a 
terceira quadrissemana do mês, quando o indicador subiu 0,33 por cento. 

A FGV destacou que em agosto o comportamento do grupo Alimentação 
teve a maior contribuição ao recuar 0,83 por cento, ante queda de 0,54 por 
cento na terceira quadrissemana, com destaque para o item hortaliças e 
legumes. 
 

Voltar ao índice 
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9. Feiras 

 
26/08/2017 até 03/09/2017 – EXPOINTER 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil 
Cidade: Esteio - RS 
 
31/08/2017 até 02/09/2017 – EXPO ESTUDAR 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – BRASIL MOSTRA BRASIL- NATAL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Arena das Dunas 
Cidade: Natal - RN 
 
05/09/2017 até 11/09/2017 – FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – CONSENGE 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel 
Cidade: Curitiba – PB 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – EXPO CHOCOLATE 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – CAKE DESIGN 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
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06/09/2017 até 10/09/2017 – ESTRELA MULTIFEIRA 
Setor: Multisetores 
Local: Porto de Estrela/RS 
Cidade: Estrela - RS 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
 
07/09/2017 até 10/09/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Shopping Nova América 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
09/09/2017 até 12/09/2017 – BEAUTY FAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Pavilhão Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
11/09/2017 até 13/09/2017 – FESUPER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Ruth Cardoso 
Cidade: Maceió - AL 
 
12/09/2017 até 15/09/2017 – INTERMACH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Megacentro Expoville 
Cidade: Joinville - SC 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


