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1. Comércio 

Natal de 2017 será o melhor em 4 anos para os comerciantes do Brasil 

 
02 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
CNC espera crescimento de 4,3% nas vendas de fim de ano em relação a 
2016. Queda da inflação, dos juros e do desemprego alimenta expectativa dos 
varejistas, que devem, ainda, contratar mais trabalhadores temporários 
 

As perspectivas de boas vendas nas festas de fim de ano estão 
alimentando os sonhos dos varejistas. Após dois anos de recessão e de queda 
nas vendas do comércio, a reação da economia vai ajudar a reerguer a 
atividade. O setor prevê que terá, neste Natal, o melhor desempenho em 
quatro anos. 

Motivos não faltam para sustentar o otimismo. A inflação, que tanto 
comprometeu o poder de compra das famílias, deu trégua este ano. Com a 
desaceleração dos preços, os juros também caíram. E, se há uma receita que 
agrada aos consumidores, é a possibilidade de comprar produtos à vista, com 
preços mais em conta, ou em prestações que caibam no orçamento. Devido ao 
cenário favorável, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) espera para o Natal de 2017 um crescimento de 4,3% nas 
vendas. 

Outro fator que nutre as expectativas de um Natal mais gordo é a 
melhora do mercado de trabalho. Após o contingente de desempregados ter 
atingido quase 14% da população ativa, no auge da recessão, o aumento das 
contratações — a princípio, em regime informal, e, mais recentemente, também 
com carteira assinada — reforçam a perspectiva de incremento nas vendas. A 
expectativa de maior movimento nas lojas, por sua vez, terá peso fundamental 
para a geração de vagas temporárias no comércio, que devem crescer 9,6% 
em relação ao ano passado. 

Para o próximo Natal, a CNC projeta a geração líquida de 73,1 mil vagas 
temporárias. Somente o segmento de vestuários e calçados deve responder 
por 66,9% desses postos de trabalho, prevê o chefe interino da Divisão 
Econômica da CNC, Fábio Bentes. Os ramos de artigos de uso pessoal e de 
móveis e eletrodomésticos vão oferecer 16,4% desses empregos. “O crédito 
mais barato e a inflação menor favorecem os gastos das famílias com a 
compra de bens semiduráveis e duráveis. Do ponto de vista de recursos para o 
consumo, teremos certamente um Natal com melhores perspectivas”, prevê o 
economista. 

Outro fator que leva Bentes a apostar em boas vendas no fim de ano é a 
injeção de R$ 15,9 bilhões na economia, a partir deste mês, com os saques 
das contas do PIS/Pasep. A medida, autorizada pelo governo, deve favorecer 
cerca de 8 milhões de consumidores. Embora o valor e o número de 
beneficiários sejam menores que os envolvidos no resgate das contas inativas 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no primeiro semestre, é 
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um montante equivalente a 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), que, 
certamente, contribuirá com um fluxo extra de recursos para o consumo. 

As expectativas para o Natal são positivas não apenas por um benefício 
exclusivo e temporário do varejo. A previsão de melhora das vendas é um sinal 
de que o consumo das famílias, que responde por cerca de 60% do PIB, está 
dando sinais de retomada, ainda que lentamente. E a perspectiva de empregos 
temporários reforça a confiança dos empresários, que tendem a elevar os 
investimentos a médio prazo. São sinais macroeconômicos fundamentais para 
garantir um crescimento sustentado da economia. 

Reforma 
O otimismo dos empresários é reforçado, ainda, pela reforma trabalhista, 

que começará a gerar efeitos em novembro. A flexibilização da legislação deve 
favorecer a manutenção de cerca de um quarto dos 73,1 mil cargos 
temporários a serem criados no fim de ano. A CNC prevê uma taxa de 
efetivação de 27% desses empregados. “É uma consequência da reforma. 
Claro que a nova lei vai demorar um pouco para pegar, mas aumentará o 
apetite do varejista em contratar”, diz Bentes. 

A expectativa de ganhos de produtividade com a reforma trabalhista 
deve contribuir para que as vendas no Natal cresçam 2% nos shopping 
centers. É o que projeta o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun. “Antes, não poderíamos contratar 
temporários por horas determinadas, como em horários de pico. Agora, 
teremos uma situação bem melhor”, pondera. 

A flexibilização assegurada pela regulamentação do trabalho intermitente 
também reforça as expectativas de segmentos da área de alimentação. Afinal, 
além de presentear familiares e amigos, muitas famílias fazem refeições na rua 
em dezembro. 

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Paulo Solmucci, prevê, para o último trimestre deste ano, 
faturamento 5% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Embora 
a entidade ainda esteja fechando as projeções de vagas temporárias, é certo 
que o setor contratará mais trabalhadores provisórios do que em 2016. “O setor 
sempre contratou de maneira temporária. Teremos um impacto muito grande, 
sobretudo nas regiões turísticas”, destaca. “O trabalho intermitente deve 
favorecer a criação de 2 milhões de empregos no setor de alimentação fora do 
lar dentro de cinco anos”, acredita. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/02/internas
_economia,630482/natal-de-2017-sera-o-melhor-em-4-anos-acreditam-
especialistas.shtml  
 

 Voltar ao índice 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/02/internas_economia,630482/natal-de-2017-sera-o-melhor-em-4-anos-acreditam-especialistas.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/02/internas_economia,630482/natal-de-2017-sera-o-melhor-em-4-anos-acreditam-especialistas.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/02/internas_economia,630482/natal-de-2017-sera-o-melhor-em-4-anos-acreditam-especialistas.shtml
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2. Comércio - Supermercados 

Vendas em supermercados crescem 0,25% em agosto, diz Abras 

 
29 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Indicador acumula alta de 0,67% nos primeiros oito meses do ano ante igual 
período de 2016 
 

Os supermercados brasileiros registraram crescimento real de 0,25% 
nas vendas em agosto na comparação com o mesmo período do ano anterior, 
segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O indicador, que 
desconta a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), acumula alta de 0,67% nos primeiros oito meses do ano ante 
igual período de 2016. 

Em termos nominais, sem descontar a inflação, as vendas dos 
supermercados apresentaram alta de 2,74% em agosto na comparação anual. 
Em oito meses, o crescimento nominal é de 4,54%, também na comparação 
com os mesmos meses de 2016. 

Em nota, o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, considerou que há 
uma expectativa de retomada gradual no consumo das famílias. "Acreditamos 
que a aproximação do final do ano, com importantes datas para o setor como 
Black Friday, Natal e Réveillon, poderá impulsionar as vendas", afirmou. 

A Abras tem uma projeção de crescimento de 1,5% nas vendas reais 
para este ano ante 2016. 

Preços 
Os preços dos produtos mais consumidos nos supermercados caíram 

1,84% em agosto na comparação com julho deste ano, segundo a 
Abrasmercado, cesta de 358 produtos pesquisada pela GfK e analisada pelo 
Departamento de Economia e Pesquisa da Abras. 

Na comparação com agosto de 2016, a cesta de produtos - que inclui 
cerveja e refrigerante, além de itens de higiene, beleza e limpeza doméstica - 
estão 7,73% mais baixos este ano. 

As maiores quedas de preço no mês de agosto foram registradas em 
produtos como tomate, o qual recuou 19,69%; feijão, com queda de 11,28% e 
cebola, que caiu 5,03%. Entre as altas estão a farinha de mandioca, com 
aumento de 5,14%, o papel higiênico com 2,35% de crescimento, e a batata, 
alta de 2%. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-em-supermercados-crescem-0,25--em-
agosto,-diz-abras-id654647.html  

 
Voltar ao índice 

 

http://www.dci.com.br/comercio/vendas-em-supermercados-crescem-0,25--em-agosto,-diz-abras-id654647.html
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-em-supermercados-crescem-0,25--em-agosto,-diz-abras-id654647.html
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3. Serviços 

Brasileiro é o mais propenso a adotar Internet das Coisas no mundo 

 
29 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Cada vez mais, a internet das coisas é amplamente aplicada nas 
diversas áreas desde eletrodomésticos até a indústria. E os brasileiros são os 
mais abertos na adoção de novas tecnologias, de acordo com uma nova 
pesquisa da Worldpay, divulgada nesta quinta-feira (28). 

O estudo aponta que o país é o mais propenso a usar novas tecnologias 
e acredita que esse processo é parte da evolução de como as empresas e o 
público se relacionam. 

Além disso, 81% dos pesquisados afirmaram que se sentiriam 
confortáveis em usar a tecnologia, índice líder em comparação com outros 
países abordados, como Austrália, China, Alemanha, Holanda, Cingapura, 
Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. 

Os consumidores chineses estão logo atrás, na segunda posição entre 
os mais receptivos à adoção da Internet das Coisas, com 61% dizendo se 
sentirem confortáveis na utilização de dispositivos conectados. 

No outro extremo da pesquisa, apesar do Reino Unido ser um dos 
países mais preparados do mundo para a aplicação do IoT, ocupa a última 
posição da lista: somente 23% das pessoas gostariam de contar com um 
dispositivo conectado para fazer pedidos de produtos em nome deles sem 
necessidade de pedir permissão. 

Segundo o levantamento, brasileiros acreditam que a tecnologia IoT será 
responsável por tornar o cotidiano mais fácil e prático, e apenas 43% dos 
pesquisados disseram que fariam questão de aprovar cada compra antes de o 
pedido ser feito pelo dispositivo. 

Ao mesmo tempo, o consumidor brasileiro tem algumas restrições na 
maneira como gasta seu dinheiro. 78% dos entrevistados optam por manter o 
controle de seus orçamentos e desejam receber uma notificação antes do 
processo de compra ser concluído. 

Além disso, 67% dos consumidores preferem estabelecer regras para 
compras, como limitar o valor que pode ser gasto a cada semana, 

Apesar da empolgação, a privacidade dos dados pessoais é uma 
preocupação para 74% dos pesquisados que se interessam em saber como as 
empresas compartilham seus dados pessoais e um índice ainda maior (82%) 
se preocupa com o risco desses aparelhos serem invadidos por hackers. 

“Não importa se uma tarefa é executada por um humano ou por uma 
máquina, mas sim que os consumidores estejam no controle da delegação dos 
pagamentos e das atividades”, afirmou Juan D’Antiochia, gerente geral da 
Worldpay para a América Latina. 

De acordo com ele, a conclusão a que se chega na pesquisa é que os 
consumidores precisam acreditar nas máquinas, confiando que podem fazer as 
decisões corretas e manter seus proprietários informados e no controle. 
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“O consumidor quer ter controle e ser informado sobre cada compra e 
atividade realizada pelo dispositivo, seja por meio de uma notificação no 
display, de um clique de botão ou a partir de uma regra pré-estabelecida, como 
um limite de gastos que seja acordado com antecedência, por exemplo”, 
explicou. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/internet-das-coisas-brasil-lider/ 
 

Voltar ao índice  

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/internet-das-coisas-brasil-lider/
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Confiança do consumidor continua volátil e volta a cair em setembro, 
revela CNI 

 
29 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

Depois de subir em agosto, a confiança do consumidor caiu 3,1% em 
setembro, revelou hoje (29) a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O 
Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) fechou o mês no menor 
nível em um ano e meio, mostrando pessimismo em relação à inflação, ao 
emprego e à renda. 

O indicador atingiu 98,5 pontos em setembro. Este é o menor valor 
desde abril de 2016, quando o índice tinha registrado 97,5 pontos. Segundo a 
CNI, a confiança do consumidor continua volátil e, desde junho do ano 
passado, o indicador tem oscilado abaixo da média histórica de 108,2 pontos, 
alternando descidas e subidas. 

Neste mês, os consumidores estão mais pessimistas em cinco dos seis 
componentes do Inec: piora do desemprego (-7,6%), aumento da inflação (-
3,4%), queda da renda pessoal (-3,7%), aumento do endividamento das 
famílias (-5,8%) e agravamento da situação financeira (-3,7%). Apenas as 
expectativas em relação às compras de bens de maior valor agregado 
aumentaram, tendo subido 2,1% em setembro na comparação com agosto. 

Calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria 
com o Ibope, o Inec representa o sentimento dos brasileiros em relação à 
situação e às expectativas econômicas das famílias e do país. Quanto maior o 
índice, mais otimistas estão os consumidores. Nesta pesquisa, foram 
entrevistadas 2 mil pessoas em 126 municípios entre 15 e 20 de setembro. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/confianca-do-
consumidor-continua-volatil-e-volta-cair-em-setembro-revela 
 

Voltar ao índice  

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/confianca-do-consumidor-continua-volatil-e-volta-cair-em-setembro-revela
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/confianca-do-consumidor-continua-volatil-e-volta-cair-em-setembro-revela
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5. Comércio Eletrônico 

Comércio eletrônico espera faturar R$ 2,1 bi no Dia das Crianças, estima 
ABComm 

 
29 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

O comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 2,1 bilhões no Dia 
das Crianças. É o que projeta a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm). De acordo com a entidade, esse montante representa um 
crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2016. 

No total, a expectativa é que as lojas virtuais brasileiras recebam oito 
milhões de pedidos, com tíquete médio de R$ 269. As categorias mais 
buscadas devem ser “Brinquedos”, “Eletrônicos”, “Moda e Acessórios”, 
“Informática” e “Esporte e Lazer”. A estimativa leva em conta as compras 
realizadas entre os dias 25 de setembro e 11 de outubro. 

“O e-commerce brasileiro registra um ritmo muito bom de crescimento, o 
que deve se refletir nesta data. Os lojistas prepararam promoções e condições 
especiais a fim de serem mais atrativos para seus consumidores neste 
momento econômico”, comenta Mauricio Salvador, presidente da ABComm. 

O crescimento de 5% nas vendas nesse período é menor do que a 
média do ano, de 12%. Segundo Salvador, o motivo é que o tíquete médio 
dessa data é mais baixo, uma vez que categorias de valor mais elevado, como 
Eletrodomésticos, Móveis e Acessórios Automotivos, não tem 
representatividade nesse período. 

Além disso, a crescente participação dos marketplaces e dos 
smartphones nas vendas online, tem contribuído para redução do tíquete 
médio. Por outro lado, a frequência de compra tem aumentado. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/comercio-eletronico-espera-
faturar-r-21-bi-no-dia-das-criancas-estima-abcomm/  

 
Voltar ao índice  

 

https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/comercio-eletronico-espera-faturar-r-21-bi-no-dia-das-criancas-estima-abcomm/
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/comercio-eletronico-espera-faturar-r-21-bi-no-dia-das-criancas-estima-abcomm/
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6. Emprego 

Desemprego no Brasil cai mais que o esperado e vai a 12,6% no tri até agosto 

 
29 de Setembro de 2016 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Renda média real do trabalhador foi de R$ 2.105 no trimestre; resultado representa 
alta de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior 
 

A taxa de desemprego do Brasil recuou mais do que o esperado no trimestre 
até agosto e igualou a melhor marca do ano ao chegar a 12,6 por cento, porém em um 
resultado ainda impulsionado principalmente pelo aumento do emprego informal. 

O dado informado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) marcou a quinta queda seguida na taxa, que voltou ao nível visto 
em janeiro. 

Também ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de 12,7 por 
cento, na mediana das previsões. Nos três meses até julho, a taxa havia sido de 12,8 
por cento. 

"A expectativa é ver se vamos fechar 2017 com mais emprego. Há um 
processo de recuperação em curso, isso está claro. Essa reação tem a ver com os 
sinais da economia, com a amenização da crise política, fatores que afetam a 
sensibilidade do apetite dos investidores", avaliou o coordenador do IBGE Cimar 
Azeredo. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua mostra que o 
número de desempregados no Brasil chegou agora a 13,113 milhões, ante 13,326 
milhões nos três meses até julho. 

A população ocupada, por sua vez, atingiu 91,061 milhões de pessoas no 
período, acima dos 90,677 milhões registrados no trimestre até julho. 

O resultado, entretanto, teve como pano de fundo um aumento de 5,4 por cento 
do emprego no setor privado sem carteira assinada em relação ao trimestre finalizado 
em agosto de 2016, enquanto que com carteira houve queda de 2,2 por cento. 

"Quase 70 por cento dos empregos gerados agora são na informalidade. 
Aconteceu isso em todas as crises", completou Azeredo. 

O IBGE informou ainda que o rendimento médio real do trabalhador atingiu 
2.105 reais no trimestre até agosto, sobre 2.111 reais nos três meses até julho, e 
2.066 reais no mesmo período do ano anterior. 

O Brasil vem engatando um processo de recuperação econômica em meio a 
juros e inflação baixos que ajudam no comércio. Em agosto, o país teve criação líquida 
de 35.457 vagas formais de emprego em agosto, segundo o Ministério do Trabalho, 
quinto resultado consecutivo no azul e puxado pelo setor de serviços. Mesmo com a 
retomada do emprego, a informalidade lidera ante os contratos com carteira, o que 
indica que a confiança dos empregadores na economia ainda enfrenta um longo 
processo de recuperação. 

 
http://www.dci.com.br/economia/desemprego-no-brasil-cai-mais-que-o-
esperado-e-vai-a-12,6--no-tri-ate-agosto-id654629.html 
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7. Curtas 

Instituições financeiras reduzem estimativa de inflação pela sexta vez 

 
02 de Outubro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação este ano, pela sexta vez 
consecutiva. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que desde a semana passada passou a ficar abaixo do piso da meta, foi 
reduzida de 2,97% para 2,95%. O limite inferior da meta é 3%, com centro em 4,5%. 
Essa estimativa é do boletim Focus, uma publicação divulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com base em estimativas de instituições financeiras para os 
principais indicadores econômicos. Para 2018, a estimativa foi reduzida de 4,08% para 
4,06%. Essa foi a quinta redução seguida. 

Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente em 8,25% ao ano. Essa taxa vem sendo reduzida pelo 
Banco Central, que já indicou um corte menor na próxima reunião, em outubro, e o fim 
gradual do ciclo de reduções. 

Quando o Comitê de Política Monetária (Copom) diminui os juros básicos, a 
tendência é que o crédito fique mais barato com incentivo à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre a inflação. Já quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo 
é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. 

A expectativa do mercado financeiro para a Selic foi mantida em 7% ao ano, no 
fim de 2017 e ao final de 2018 e a expectativa para a expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país), foi ajustada de 
0,68% para 0,70%, neste ano, e de 2,30% para 2,38%, no próximo ano. 
 
Índice de Confiança Empresarial avança 1,3 ponto em setembro 
 

02 de Outubro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice de Confiança Empresarial, medido pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV), avançou 1,3 ponto na passagem de agosto para setembro deste ano. Com 
essa alta, a terceira consecutiva, o indicador chegou a 87,3 pontos, em uma escala de 
0 a 200 pontos, o maior nível desde dezembro de 2014 (87,6 pontos). 

O Índice de Situação Atual, que avalia a opinião dos empresários em relação 
ao momento presente, cresceu 1,2 ponto e alcançou 82,9 pontos. Já o Índice de 
Expectativas, que mede a confiança em relação ao futuro, avançou 1 ponto e chegou 
93,8 pontos. 

Em setembro, a confiança avançou em todos os quatro grandes setores 
pesquisados pela FGV: comércio (0,6 ponto), serviços (0,5 ponto), indústria (0,1 ponto) 
e construção (0,1 ponto). 

Segundo o coordenador da pesquisa, Aloisio Campelo Jr., o avanço do 
indicador mostra que “a recuperação da economia ganha força, se dissemina entre os 
diferentes setores e se sobrepõe aos ruídos do ambiente político, responsáveis pela 
rateada do índice em junho”. 
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8. Feiras 

 
29/09/2017 até 02/10/2017 – MANAUS EXPO BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Studio 5 Centro De Convenções 
Cidade: Manaus – AM 
 
01/10/2017 até 03/10/2017 – ASIAN & SEA FOOD SHOW 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
02/10/2017 até 05/10/2017 – FUTURECOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – CONGRESSO ABES/FENASAN 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – TUBOTECH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – WIRE SOUTH AMERICA 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – MERCOPAR 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva 
Cidade: Caxias do Sul – RS 
  
03/10/2017 até 08/10/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE ESPIRITO 
SANTO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina 
Cidade: Serra – ES 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – FEMICC NORDESTE 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
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03/10/2017 até 06/10/2017 – MAQUINTEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – SIGNS NORDESTE 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
04/10/2017 até 08/10/2017 – EXPOMUSIC 
Setor: Instrumentos Musicais 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/10/2017 até 08/10/2017 – FLIQ 
Setor: Multisetores 
Local: Cidade da Criança 
Cidade: Natal – RN 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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