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1. Serviços - Bancos 

Bancos de varejo acirram a disputa por cliente de alta renda 

 

04 de Setembro de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  

 
Crise à parte, os bancos nunca tiveram tantos correntistas de alta renda 

- aqueles com rendimento mensal a partir de R$ 10 mil e pelo menos R$ 100 
mil disponíveis para investimento imediato. Segundo dados da Anbima, 
associação do mercado de capitais, no mês de junho foram registradas 5,797 
milhões de pessoas nesse segmento - um patamar recorde, que representa 
avanço de 2,5% em relação a dezembro de 2016. Não por acaso, as 
instituições financeiras têm adotado uma postura cada vez mais agressiva para 
reter ou atrair esses clientes mais endinheirados. 

O Banco do Brasil, por exemplo, lançou no início de agosto uma 
ferramenta exclusiva para essa clientela. Por meio de um aplicativo para 
celular, gerentes e consultores oferecem produtos como fundos de 
investimento multigestores, que antes eram oferecidos apenas para as faixas 
de aporte a partir de R$ 5 milhões. 

"Com a queda dos juros, definimos que a nossa estratégia é familiarizar 
os novos investidores aos produtos de estruturas mais complexas e que 
oferecem melhor rentabilidade", conta a gerente-geral da nova unidade, Paula 
Mazanék. 

No Bradesco, a integração com o HSBC no ano passado acelerou o 
apetite pelo público de alta renda. Na semana retrasada, dia 24, o vice-
presidente do banco, Josué Pancini, anunciou o lançamento de uma nova 
plataforma para fazer consultoria de gestão de patrimônio, além da criação de 
13 unidades regionais de atendimento que servirão para aproximar a instituição 
desse público. 

Para o diretor executivo do Bradesco, Cassiano Scarpelli, o aumento do 
nível de especialização permitirá conhecer novos detalhes do perfil desse 
investidor. Uma das estratégias é, por exemplo, colocar o investidor mais 
propenso ao risco às carteiras de ações posicionadas em Blue Chips ou Top 
Picks, que são os papéis com boas perspectivas de valorização para pregões 
futuros na Bolsa. 

"A integração com o HSBC acelerou esse nosso processo. Agora, 
queremos entender melhor se esse cliente busca por um portfólio para poupar 
ou se quer arriscar ganhos maiores a curto prazo", diz Scarpelli. 

Assessoria 
Entre os principais bancos de varejo, o Itaú foi o primeiro a investir no 

nicho. Com a reformulação do segmento Personnalité, no começo do ano, a 
instituição criou a plataforma Investimento 360. 

A aposta é fazer uma espécie de curadoria de produto, com um catálogo 
mais amplo de fundos de terceiros e a redução dos volumes globais de 
investimento para cerca de 15 planos de previdência privada e outros 40 
fundos multimercado e de ações. 
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"Não queremos ser um shopping de investimentos", explica Claudio 

Sanches, diretor do banco. 
Para Álvaro Taiar, sócio e líder de assuntos financeiros da PwC Brasil, é 

natural que, neste momento, o esforço maior dos bancos seja na área de 
assessoria de investimentos. Isso porque muitos serviços que antes eram 
oferecidos como mimos para agradar os clientes, hoje já foram digitalizadas e 
padronizadas, como o internet banking ou o pagamento de contas. 

"Lidar com pessoas é mais difícil do que com a tecnologia, porque exige 
capacitação", conta Tair. "A retenção dos clientes de alta renda vai depender 
muito da habilidade dos analistas de realizarem um diagnóstico preciso do 
perfil de investimento de cada pessoa", explica. 

Crescimento 
O segmento de varejo de alta renda mantém no Brasil uma trajetória de 

crescimento constante desde dezembro de 2014, época em que começaram a 
aparecer os primeiros indicadores de instabilidade na economia. 

De acordo com Juliana Inhasz, professora da Fecap, naquele momento 
a taxa de juros ainda era alta, o que fez com que muitos investimentos 
migrassem para a renda fixa, e conseguissem retornos financeiros expressivos. 
"As pessoas de maior poder aquisitivo conseguiram proteger seu patrimônio de 
uma forma mais eficaz contra os efeitos da crise, o que permitiu uma elevação 
do seu patrimônio", explica. As informações são do jornal O Estado de S. 
Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/bancos-de-varejo-acirram-a-disputa-por-cliente-
de-alta-renda-id649113.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Vendas de materiais de construção no varejo crescem 4% em agosto, diz 
Anamaco 

 
5 de Setembro de 2017 

Fonte: Jornal do Comércio 
 

As vendas do varejo de materiais de construção cresceram 4% em 
agosto na comparação com o mesmo período de 2016. Na comparação com 
julho de 2017, o índice se manteve estável no mês, de acordo com pesquisa 
divulgada nesta segunda-feira (4) pela Associação Nacional dos Comerciantes 
de Material de Construção (Anamaco). Com esse resultado, o volume de 
vendas no acumulado do ano apresenta alta de 3% se comparado ao mesmo 
período do ano passado, indicando uma inflexão. Nos últimos 12 meses até 
agosto, o setor teve retração de 2%.  

"Temos notado um aumento contínuo de vendas de materiais básicos, o 
que indica que o País ainda passa por uma retomada de obras e reformas", 
avalia o presidente da Anamaco, Cláudio Conz. "As pessoas seguraram os 
gastos no setor o quanto puderam, mas chega uma hora que é preciso retomar 
a obra parada ou iniciar aquela reforma que elas já vinham planejando há 
algum tempo. O momento é de retomada da confiança do consumidor e isso 
faz com que o nosso setor volte a se movimentar", completa. 

 De acordo com a Anamaco, o segundo semestre, tradicionalmente, 
corresponde a 65% do volume de vendas no ano e a previsão é que até o final 
de 2017 o setor apresente crescimento de 5% sobre 2016.  

Conz lembra que, em agosto, a Caixa Econômica Federal anunciou 
redução das taxas de juros da linha de financiamento para aquisição de 
materiais, o Construcard, além da disponibilização de novos limites pré-
aprovados para os clientes. Para o presidente da associação, isso deve 
influenciar muito as vendas no setor, pois a linha se torna mais competitiva e 
faz com que outros bancos também melhorem suas taxas de juros, ampliando 
o acesso ao crédito para o consumidor final, com melhores condições de 
pagamento. 

 A pesquisa da Anamaco mostra ainda que cerca de um terço dos 
lojistas entrevistados em agosto pretendem fazer novos investimentos nos 
próximos meses, e 12% têm a intenção de contatar novos funcionários já no 
mês de setembro. A pesquisa da Anamaco também indicou que 33% dos 
lojistas acreditam que terão um aumento no volume de vendas de até 10% no 
mês de setembro. Ao todo, 530 lojistas de todas as regiões do País 
participaram do levantamento.  
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/09/economia/583643-vendas-de-
materiais-de-construcao-no-varejo-crescem-4-em-agosto-diz-anamaco.html 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Telecomunicações 

Anatel registra queda de 11,1 % nas reclamações em julho 

 
04 de Setembro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
O número de reclamações feitas na Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) em julho caiu 11,1% ante igual mês do ano 
passado, para 281,1 mil. Com exceção da TV por Assinatura, que registrou alta 
de 5,8%, com 41 mil queixas, os outros serviços de telecomunicações 
apresentaram redução: telefonia móvel, com 133,5 mil reclamações (-16,8%), 
telefonia fixa, com 60,6 mil (-12,8%), e banda larga fixa, com 43,9 mil (-3,9%). 

Segundo a agência, as queixas sobre cobrança lideraram nos serviços 
de telefonia móvel pós-paga (51,37%), TV por assinatura (50,01%) e telefonia 
fixa (39,79%). O maior conjunto de reclamações na banda larga fixa foi o de 
qualidade do serviço (45,73%). Na telefonia móvel pré-paga foram relativas a 
créditos (48,12%). 

O segundo lugar no maior conjunto queixas foi para a cobrança na 
banda larga fixa (21,85%), e para a qualidade do serviço na telefonia fixa 
(20,45%) e na TV por Assinatura (11,01%). Reclamações relativas a ofertas, 
como promoções e bônus, foram também o segundo maior grupo de queixas 
na telefonia móvel pré-paga (15,49%) e pós-paga (10,07%). 

Operadoras 
Todas as prestadoras de telefonia móvel apresentaram redução no 

número de reclamações em julho ante o mesmo mês de 2016. A empresa mais 
reclamada foi a TIM com 45,3 mil queixas (-13,7%), seguida pela Vivo com 32,6 
mil (-17,3%), Claro com 29,4 mil (-10%), Oi com 16,8 mil (-21,4%) e Nextel com 
8,9 mil (-37,9%). 

Na telefonia fixa, todos os grupos acompanhados pela Agência também 
apresentaram redução: Oi, com 32,1 mil reclamações (-18,3%), Vivo, com 18,5 
mil (-8,5%) e NET/Claro, com 8,2 mil (-1,3%). 

Com 3,4 mil reclamações registradas em julho, somente a Oi apresentou 
queda no volume registrado pela Anatel na TV por Assinatura (-25,9%). Os 
outros grupos acompanhados pela agência reguladora apresentaram aumento: 
Net/Claro, com 19,4 mil queixas (+10%), Sky, com 15,2 mil (+11,7%) e Vivo, 
com 2,7 mil (+3,8%). 

Os dados de julho na banda larga fixa em comparação com o mesmo 
mês do ano passado indicaram redução para as prestadoras Oi, 18,8 mil 
reclamações em julho (-6,6%), e Vivo, 12,4 mil (-6,2%). A NET registrou 
aumento, 7,5 mil queixas (+22,3%). 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/04/internas_economia,897
740/anatel-registra-queda-de-11-1-nas-reclamacoes-em-julho.shtml 
 

Voltar ao índice 
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação surpreende e preços nos supermercados caem 

 
04 de Setembro de 2017 

Fonte: Votunews 
 

A inflação dos supermercados em julho apontou queda de -0,24% em 
relação a junho, de acordo com o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), 
calculado pela APAS/FIPE, contribuindo para que a inflação no acumulado de 
janeiro e julho ficasse em -0,54%. Adicionalmente, colaborou para a redução 
de 1,11% dos preços, em 12 meses. 

Assim, tanto na variação mensal, quanto na variação do acumulado do 
ano e em 12 meses, os preços registram queda. Segundo Rodrigo Mariano, 
Gerente de Economia e Pesquisa da Associação Paulista de Supermercados 
(APAS), esse fato não ocorria desde dezembro de 2009, quando a inflação do 
mês, no acumulado do ano e de 12 meses, registrou queda, respectivamente, 
de -0,89% (dezembro de 2009); -0,16% (janeiro a dezembro) e -0,16% (anual). 

A variação em 12 meses, registrada em julho, foi a menor desde 
dezembro de 2006 

(-1,31%). Assim, verifica-se para o mesmo período a maior queda nos 
preços desde dezembro de 2006. E esta é a menor já registrada para o mês de 
julho, desde o mesmo ano (-477%). 

A redução dos preços, na avaliação da APAS, deve-se a um somatório 
de fatores: demanda reprimida pelo cenário econômico e pela alta no 
desemprego, como consequência a queda na renda, ambiente climático 
favorável, que contribui para safras maiores e de melhor qualidade, e maior 
oferta e disponibilidade de diversos produtos no mercado interno. 

Mas, este acontecimento não é algo recorrente e também pode sinalizar 
ampla abertura para a equipe econômica, no que diz respeito à política 
monetária que atue no sentido de melhorar o ambiente de negócios, tanto na 
ótica de investimento, quanto de consumo. 

Nota Metodológica 
O Índice de Preços dos Supermercados tem como objetivo acompanhar 

as variações relativas de preços praticados no setor supermercadista ao longo 
do tempo, sendo composto por 225 itens pesquisados mensalmente em 6 
categorias: i) Semielaborados (Carnes Bovinas, Carnes Suínas, Aves, 
Pescados, Leite, Cereais); ii) Industrializados (Derivados do Leite, Derivados da 
Carne, Panificados, Café, Achocolatado em Pó e Chás, Adoçantes, Doces, 
Biscoitos e Salgadinhos, Óleos, Massas, Farinha e Féculas, Condimentos e 
Sopa, Enlatados e Conservas, Alimentos prontos,); iii) Produto In Natura 
(Frutas, Legumes, Tubérculos, Ovos, Verduras); iv) Bebidas (Bebidas 
Alcoólicas, Bebidas Não Alcoólicas); v) Artigos de Limpeza; vi) Artigos de 
Higiene e Beleza. Assim, o IPS se apresenta como instrumento útil aos 
empresários do setor na tomada de decisões com relação a preços e custos 
dos mais diversos produtos. No que diz respeito à indústria, de maneira 
análoga, possibilita a tomada de decisão com relação a preços e custos dos 
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produtos destinados aos supermercados. Ao mercado e aos consumidores é 
útil para a análise da variação de preços ao longo do tempo, possibilitando o 
acompanhamento da evolução dos custos ao consumidor do setor 
supermercadista. 
 
http://www.votunews.com.br/?p=173690 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Temer assina acordo sobre e-commerce com a China 

 
01 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil  
 

No segundo dia da visita oficial à China, nesta sexta-feira (1), o presidente 
Michel Temer assinou 14 acordos internacionais com o país oriental, incluindo um 
memorando de entendimento sobre e-commerce. 

Segundo Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
que acompanha o presidente na viagem, o comércio eletrônico é um tema que vem 
ganhando espaço nos fóruns internacionais. 

“A parceria com a China vai promover um ambiente favorável para trocarmos 
experiências, fortalecermos e diversificarmos nossas ações, sempre em diálogo com o 
setor privado”, destacou Marcos Pereira. 

Ele diz que, com o intercâmbio de informações, será possível avançar em 
questões como promoção e regulação do comércio eletrônico. “Será possível ainda 
conhecer como as empresas dos dois países lutam contra fraudes e como são 
realizadas medições e estatísticas do setor”, completou. 

Em março, Gabriel Lima, especialista em comércio eletrônico, representou o 
Brasil em reunião da ONU que colocou lado a lado países do BRICS para discutir o e-
commerce nesses mercados emergentes. 

“Acho interessante a comparação do Brasil com outros países BRICS, pois 
apesar de termos problemas comuns, vejo que somos muito desenvolvidos no que 
tange ao ambiente competitivo da cadeia de fornecedores”, afirmou Lima em 
entrevista ao E-Commerce Brasil, em maio. 

“A China, por outro lado, está mais evoluída, seja do ponto de vista de 
infraestrutura, seja na questão de pagamentos online, mas também sofre com 
problemas de capacitação de mão de obra”, comparou. 

Recebido pelo presidente da China, Xi Jinping, Temer está em missão em 
busca de investidores para o pacote de concessões do governo federal. 

Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, parte dos atos assinados 
contempla acordos bilaterais entre os dois países, além de parcerias privados, que, 
segundo o governo brasileiro, devem gerar negócios e investimentos no Brasil. No 
total, o setor privado assinou oito atos. 

Veja alguns dos acordos fechados entre Brasil e China: acordos para 
facilitação de vistos de turismo e de negócios entre os dois países; parceria para 
coprodução cinematográfica entre Brasil e China; memorando de entendimento sobre 
comércio eletrônico; licenciamento da Fase 2 da Usina de Belo Monte; memorando de 
entendimento entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Associação 
Chinesa de Futebol (CFA) sobre cooperação no esporte; acordo-quadro entre o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Sinosure para 
prestação de garantias a investidores chineses no Brasil; contrato de Financiamento 
da China Communication and Construction Company (CCCC) para Construção do 
Terminal de Uso Privado no Porto de São Luís 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/temer-assina-acordo-sobre-e-
commerce-com-china/ 

 
Voltar ao índice  
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6. Infraestrutura 

Governo dá pontapé inicial para concessão de Congonhas e mais 13 
aeroportos 

 
04 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
  
O prazo para a elaboração dos estudos para Congonhas é de 90 dias. Para os 
demais, o prazo é de 120 dias, segundo informou em nota o Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil 
 

O governo iniciou na última sexta-feira (1/9) os preparativos para a 
concessão de mais 14 aeroportos, entre eles o de Congonhas. O processo 
começou com a abertura de um prazo de 30 dias para que empresas 
interessadas em elaborar estudos de viabilidade econômica, técnica e 
ambiental para embasar o edital do leilão se apresentem. 

Estão na lista de novas concessões, aprovada no último dia 23, os 
aeroportos de Congonhas (SP), Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), João 
Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Vitória (ES), 
Macaé (RJ) e dos terminais mato-grossenses de Várzea Grande, 
Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra dos Garças. 

Nesse processo, chamado Procedimento de Manifestação de Interesse 
(PMI), deverão ser elaborados estudos para projetar, por exemplo, a demanda 
de passageiros esperada para o período de concessão, as obras de 
engenharia necessárias, os eventuais entraves ambientais e uma avaliação 
econômico-financeira. As interessadas elaboram os estudos por sua conta e, 
ao final do processo, o governo seleciona quais utilizará como base para firmar 
as regras do leilão. Eventualmente, podem ser feitos ajustes. 

O prazo para a elaboração dos estudos para Congonhas é de 90 dias. 
Para os demais, o prazo é de 120 dias, segundo informou em nota o Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil.  

Depois de selecionados pelo governo, os estudos serão submetidos ao 
Tribunal de Contas da União (TCU). Uma vez tendo sido aprovados, eles 
servirão de base para que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) elabore 
uma primeira versão do edital do leilão. Esse documento é depois submetido a 
audiência pública e, eventualmente, aperfeiçoado a partir das contribuições 
recebidas Só então o leilão é realizado. 

O governo espera ter o edital concluído no segundo trimestre de 2018 e 
o leilão, no terceiro trimestre. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/04/internas
_economia,623386/quando-vao-ocorrer-as-privatizacoes-do-governo.shtml 
 

Voltar ao índice  
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7. Mercado Imobiliário 

Preço médio de venda de imóvel residencial no Brasil tem em agosto 
maior nível de 2017, diz DMI-Viva Real 

 
04 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços   
 

O preço médio de venda de imóveis residenciais no Brasil em agosto 
aumentou 0,03 por cento ante julho, atingindo 4.846 reais por metro quadrado, 
nível mais alto deste ano, segundo o índice DMI-VivaReal. 

Em relação ao mesmo mês de 2016, contudo, o indicador ficou estável, 
mostrou o levantamento, que contempla mais de 2 milhões de imóveis usados 
disponíveis em 30 cidades do país. 

Conforme o DMI-VivaReal, 19 dos 30 municípios pesquisados 
registraram alta no valor de venda do metro quadrado residencial, com 
destaque para Londrina (+3,35 por cento), Florianópolis (+2,06 por cento), 
Joinville (+1,58 por cento) e Santos (+1,49 por cento). 

Na outra ponta, Rio de Janeiro foi o que apresentou maior queda no 
preço médio de venda de imóveis residenciais (-1,54 por cento), seguido por 
Goiânia (-0,95 por cento), Recife (-0,89 por cento) e Barueri (-0,74 por cento). 

ALUGUEL 
Já o valor médio do aluguel residencial no país em agosto teve queda de 

1,75 por cento sobre julho, para 22,22 reais. Em relação a agosto do ano 
passado, a queda nominal foi de 7,07 por cento em relação ao mesmo mês do 
ano passado. 

Entre as cidades analisadas, 19 apresentaram recuo no preço médio do 
aluguel residencial, sendo as maiores baixas em São Paulo (-4,28 por cento), 
Vitória (-3,28 por cento), Rio de Janeiro (-2,99 por cento), Joinville (-2,94 por 
cento) e Fortaleza (-2,32 por cento). 

Ainda assim, São Paulo continuava sendo o município com o metro 
quadrado mais caro para aluguel (33,78 reais) no mês passado. Brasília 
aparecia na segunda posição (31,14 reais), seguida por Rio de Janeiro (30,49 
reais), Barueri (29,41 reais) e Santos (29,23 reais). 
 
http://www.dci.com.br/servicos/preco-medio-de-venda-de-imovel-residencial-no-
brasil-tem-em-agosto-maior-nivel-de-2017,-diz-dmi-viva-real-id649154.html 
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8. Curtas 

Consumo pode ter reforço de R$ 32 bi no semestre 

 
05 de Setembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O ressarcimento da perda de recursos de planos econômicos, que pode injetar 
até R$ 16 bilhões na economia, já é a terceira estratégia de estímulo ao consumo 
adotada pelo governo este ano. Só na segunda metade de 2017, R$ 32 bilhões extras 
podem entrar na economia, ainda que de forma escalonada. Além dos planos 
econômicos, o governo resolveu liberar a partir de outubro os saques das contas do 
PIS/Pasep para pessoas com mais de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres). A 
medida deve liberar R$ 16 bilhões. 

Esses recursos vão se somar aos R$ 44 bilhões liberados pelos saques das 
contas inativas do FGTS no segundo trimestre. “A aposta do governo é mostrar 
números econômicos positivos para aumentar sua base de sustentação política”, diz o 
economista-chefe do Banco ABC Brasil, Luís Otávio Souza Leal. “Essas medidas 
ajudam, mas não são suficientes para manter o consumo no mesmo nível que o FGTS 
impulsionou”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 
Prazo para escolas escolherem livros didáticos é prorrogado até quarta-feira 

 

04 de Setembro de 2017 
Fonte: Isto É 

 
Termina na próxima quarta-feira (6) o prazo para professores, diretores e 

coordenadores das redes públicas de ensino escolherem os livros didáticos que serão 
utilizados pelos alunos do ensino médio no próximo ano letivo. O registro deve ser 
feito pelo diretor da escola no Sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE). O prazo, que terminaria nesta segunda-feira (4), foi prorrogado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que faz a gestão do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Caso a escola não registre sua escolha, será encaminhada uma das coleções 
aprovadas de cada componente curricular. As resenhas e informações das coleções 
aprovadas para o PNLD podem ser acessadas no Guia Digital de Livros Didáticos 
2018. 

A escola deve selecionar duas opções de coleções de cada componente 
curricular, de editoras diferentes. Caso não seja possível a aquisição dos livros da 
primeira opção, o FNDE vai adquirir as obras da segunda opção. Depois de processar 
os pedidos feitos pelas escolas, o FNDE vai negociar a compra das obras com as 
editoras e, em função da escala de compra, negociar preços abaixo dos praticados no 
mercado. 

A partir de 2019, o PNLD terá ciclos de quatro anos, e não mais de três, como 
é atualmente. Outra mudança é que, a partir de 2019, os livros dos anos iniciais 
passarão a ser consumíveis, ou seja, todos os livros usados nas turmas de 1º ao 5º 
ano serão do aluno e não precisarão ser devolvidos ao final do ano letivo.  
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
12/09/2017 até 14/09/2017 – SEINCC 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos 
Cidade: São João Batista - SC 
 
13/09/2017 até 15/09/2017 – SECOP 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Enotel Convention & SPA 
Cidade: Ipojuca – PE  
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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