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1. Serviços - Internet 

Relatório aponta Brasil como quarto país em número de usuários de 
internet 

 
03 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Um relatório sobre economia digital divulgado hoje (3) pela Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em 
inglês) colocou o Brasil em quarto lugar no ranking mundial de usuários de 
internet. Com 120 milhões de pessoas conectadas, o Brasil fica atrás apenas 
dos Estados Unidos (242 milhões), Índia (333 milhões) e China (705 milhões). 
Depois do Brasil, aparecem Japão (118 milhões), Rússia (104 milhões), Nigéria 
(87 milhões), Alemanha (72 milhões), México (72 milhões) e Reino Unido (59 
milhões). 

No entanto, apesar do grande número de brasileiros conectados, se for 
considerado o total de usuários em relação à população, o desempenho do 
Brasil é inferior. Segundo dados da União Internacional de Telecomunicações 
(UIT), o país tem 59% de usuários conectados, percentual inferior ao do Reino 
Unido (94%), Japão (92%), Alemanha (90%), Estados Unidos (76%) e Rússia 
(76%). O México possui o mesmo índice do Brasil. China e Índia, países com 
mais de 1 bilhão de habitantes, ficam atrás juntamente com a Nigéria. 

O relatório da UNCTAD avaliou também o ritmo de crescimento do 
acesso à internet nos últimos anos, considerando o período de 2012 a 2015. 
Segundo o estudo, o crescimento médio do país no período foi de 3,5%, atrás 
de Índia (4,5%), Japão (4,6%), Nigéria (4,9%) e México (5,9%). Países mais 
ricos - como Estados Unidos, China, Alemanha e Reino Unidos - apresentaram 
um ritmo ainda mais lento do que o Brasil. Contudo, essas nações já possuem 
taxas de penetração maiores, segundo apontam os dados da União 
Internacional de Telecomunicações. 

Desigualdade 
Mesmo com um grande contingente de brasileiros conectados, dados da 

pesquisa TIC Domicílios, do Núcleo de Informação e Comunicação do Comitê 
Gestor da Internet (CGI-Br), apontam que ainda há desigualdade no acesso à 
internet. De acordo com o levantamento, divulgado em setembro, o percentual 
de lares conectados é de 59% nos centros urbanos, contra 26% nas áreas 
rurais. No recorte regional, o índice é de 40% no Nordeste, contra 64% no 
Sudeste. 

A disparidade também aparece quando observada a situação 
econômica. De acordo com a pesquisa do CGI-Br, a internet está em 29% das 
casas com famílias com renda de até um salário mínimo, contra um índice de 
97% naquelas que ganham até 10 salários mínimos. Enquanto na classe A a 
penetração é de 98%, nas classes D e E ela fica em 23%. 

Qualidade 
Na avaliação da advogada Flávia Lefévre, representante do Instituto 

Proteste e integrante do Comitê Gestor da Internet, embora o Brasil tenha 
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muitas pessoas conectadas, a velocidade ainda é ruim e o acesso muito 
baseado em telefones celulares, com planos pré-pagos e franquias baixas, que 
muitas vezes não duram até o fim do mês. “A gente tem muitas pessoas 
conectadas, mas a qualidade do acesso ainda é ruim. A velocidade de 
provimento é menor do que a média mundial. Muitas pessoas ainda dependem 
de franquias ou de usar o [rede] wi-fi. Apesar de sermos a nona economia do 
mundo, temos no geral uma internet de baixa qualidade, especialmente para os 
mais pobres”, destaca. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/relatorio-aponta-brasil-
como-quarto-pais-em-numero-de-usuarios-de-internet  
 

Voltar ao índice 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/relatorio-aponta-brasil-como-quarto-pais-em-numero-de-usuarios-de-internet
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/relatorio-aponta-brasil-como-quarto-pais-em-numero-de-usuarios-de-internet
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2. Serviços – Telecomunicações 

Vendas de linhas de celular caem nos últimos 12 meses 

 
04 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
  

Nos últimos doze meses, o número de chips de telefonia móvel no Brasil teve 
redução de 9,9 milhões, uma queda de 3,9%. Quando tomado somente o mês 
setembro, foram adquiridas 155 mil novas linhas, uma oscilação de 0,06% em relação 
a agosto. No total, há mais de 242 milhões de linhas móveis em funcionamento no 
país. 

Na avaliação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), essa queda 
pode ser explicada pela redução da prática de uso múltiplo de chips. 

O número total de linhas em funcionamento ultrapassa a população brasileira, 
na casa de 208 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Essa diferença se dá pelo fato de muitos brasileiros contratarem planos de 
diversas operadoras como forma de aproveitar vantagens das ligações para aparelhos 
da mesma empresa. 

Segundo a Anatel, a decisão de reduzir o preço cobrado por uma operadora 
para usar a rede da outra (taxa chamada de tarifa de interconexão móvel) teria 
diminuído as vantagens internas das operadoras e atuado como um fator de 
desestímulo à cultura do uso de múltiplos chips. Os valores anteriores geravam custos 
excessivos, que acabavam repassados ao consumidor e levavam as pessoas a essa 
cultura para evitar altos gastos com o serviço. 

A diminuição das tarifas de interconexão também se refletiu nos tipos de 
contrato firmados por usuários. Nos últimos 12 meses, as linhas pré-pagas tiveram 
redução de 7,8 milhões de unidades, o que corresponde a -10%. Já os pacotes pós-
pagos subiram 10,27%, totalizando 17,7 milhões de novas linhas. Apesar dessa 
variação, a telefonia pré-paga ainda é muito superior no país, com 158,4 milhões de 
acessos, contra 83,6 milhões do serviço pós-pago. 

Empresas e estados 
A queda nos acessos se refletiu nas principais operadoras do setor. A Oi 

registrou redução de 5 milhões de linhas (10,7%), a Claro, de 3,2 milhões de linhas (-
5%), e a TIM, de 3,16 milhões de linhas (-4,98%). Entre as grandes empresas do 
setor, somente a Vivo obteve resultado positivo, com 1,1 milhão de novos chips 
vendidos (1,5%). Pequenas companhias do setor apresentaram crescimento 
percentual maior. A Datora (que atua com a marca Tempo) comercializou 105 mil 
novos pacotes (129%), a Porto Seguro, 187 mil (49%), e a Nextel, 114 mil linhas 
(4,6%). 

Quando observada a redução de linhas por estado, o fenômeno atingiu mais 
fortemente a Região Nordeste. A redução foi maior em Alagoas (-8%), Ceará (-7,9%), 
Pernambuco (-7,7%) e Rio Grande do Norte (-7.4%). Os estados com perdas menores 
foram São Paulo (-0,6%), Mato Grosso (-1,44%), Mato Grosso do Sul (-1,73%) e 
Roraima (-1,59%). 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/vendas-de-linhas-de-
celular-caem-nos-ultimos-doze-meses  
  

Voltar ao índice 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/vendas-de-linhas-de-celular-caem-nos-ultimos-doze-meses
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/vendas-de-linhas-de-celular-caem-nos-ultimos-doze-meses
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3. Serviços – Turismo 

Brasil se destaca no cenário de captação de eventos internacionais 

 
04 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Fator Brasil 
 
Foz do Iguaçu foi escolhida para receber o congresso internacional de plantas, 
que deverá gerar um impacto econômico de R$ 1,4 milhão para o País. 
 
 

A articulação da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), por meio do 
Programa de Apoio à Captação de Eventos, em parceria com o Iguassu 
Convention & Visitors Bureau, ministérios do Turismo e da Agricultura, resultou 
na escolha do Brasil como sede do 19º Congresso Internacional de Nutrição de 
Plantas em 2021. O evento, que acontecerá em Foz do Iguaçu (PR), reunirá os 
maiores especialistas da área, entre representantes nacionais e internacionais. 

Durante quatro dias, o congresso receberá cerca de 1.000 pessoas, 
gerando um impacto econômico em torno de R$ 1,4 milhão. Esse valor leva em 
conta a estimativa de gasto médio diário do turista de eventos no Brasil. 

“Em 2016, Foz do Iguaçu foi o terceiro destino brasileiro mais visitado a 
lazer por turistas internacionais. Ao receber um evento dessa magnitude, a 
cidade será divulgada como atrativo turístico aos congressistas que, de acordo 
com nossos estudos, são os visitantes que gastam quatro vezes mais que o de 
lazer”, disse o coordenador-geral de Segmentos Turísticos da Embratur, 
Alexandre Nakagawa. 

A decisão pelo Brasil foi anunciada em Copenhagen, na Dinamarca, no 
final de agosto, contou com o apoio do agrônomo Ciro Rosolem, integrante do 
International Plant Nutrition Council, uma das entidades promotoras do evento. 
“Foz [do Iguaçu] foi escolhida pela grande infraestrutura para eventos e o apelo 
turístico para estrangeiros”, destacou Daiana Bisognin, da FB Eventos, 
organizadora oficial do Congresso Internacional de Nutrição de Plantas 2021. 

Durante o evento, o tema debatido será em torno de estudos e 
pesquisas para que o solo seja rico em nutrientes como nitrogênio, fósforo, 
magnésio e potássio necessários para o crescimento saudável das plantas. 

Captação e Promoção de Eventos Internacionais 
O programa da Embratur destina-se ao apoio às ações de captação e de 

promoção de eventos internacionais (congressos, convenções, oficinas, fóruns, 
seminários, simpósios, assembleias, feiras, competições esportivas etc) que 
tenha o Brasil como o destino, por meio institucional ou de projetos 
apresentados por entes públicos ou entidades privadas sem fins lucrativos. 

 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=349514  
 

Voltar ao índice  

 

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=349514
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4. Comércio Eletrônico 

Pesquisa traça panorama do Comércio Móvel no Brasil 

 
03 de Outubro de 2016 

Fonte: E-commerce News 
 

Os novos números da nova pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion 
Box sobre Comércio Móvel no País, que foram apresentados em palestra na 
Futurecom nesta manhã de terça-feira, 3 de outubro, apontam para um 
crescimento significativo da proporção de brasileiros que já experimentaram 
serviços online to offline (O2O) pelo celular, como pedir uma corrida de táxi ou 
carro particular pelo smartphone. Os resultados foram apresentados por Felipe 
Schepers, diretor de Operações da Opinion Box, e Fernando Paiva, editor do 
Mobile Time. 

A proporção de internautas brasileiros que já pediram uma corrida de 
táxi ou de carro particular através de um aplicativo, como 99, Uber e Cabify, 
saltou de 37% para 58%, entre setembro de 2016 e setembro de 2017. No 
mesmo intervalo de tempo, cresceu de 38% para 47% a proporção que já pediu 
entrega de uma refeição através de app ou site móvel. 

O segmento de apps para reserva de hospedagem também cresceu, 
mas em menor velocidade, e segue tendo uma penetração mais baixa que os 
demais. De um ano para cá, subiu de 18% para 22% a proporção de 
internautas brasileiros com smartphone que já reservaram um quarto de hotel 
ou um apartamento via app. 

Por sua vez, a base de internautas brasileiros que já comprou ingressos 
via app ou site móvel se manteve praticamente estável em 12 meses: era de 
26% em setembro de 2016 e agora é de 27%. 

Compra de produtos: pagamento é com cartão de crédito, mas o boleto 
bancário é preferido por 31% 

O Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre Comércio Móvel também 
descobriu que pouco mais da metade dos brasileiros que compram produtos 
pelo celular preferem usar o seu cartão de crédito, ou 52%, para o pagamento. 
E 31% deles dizem que seu meio de pagamento favorito para compras em 
apps e sites móveis é o boleto bancário. Outros 14% têm preferência pelo uso 
de carteiras digitais, como PayPal e PagSeguro. 

Esta foi a primeira vez que a pesquisa averiguou o meio de pagamento 
preferido dos compradores móveis no Brasil. Segundo os organizadores da 
pesquisa, chama a atenção a alta preferência do boleto bancário, talvez em 
decorrência da baixa penetração de catão de crédito no Brasil ou por receio 
quanto à segurança. “O problema é que nem todos os apps de comércio móvel 
oferecem a opção de pagamento por boleto e nem sempre o processo é fácil e 
amigável. Também merece destaque o percentual de 14% de usuários que 
preferem usar carteiras digitais, possivelmente pelo conforto e segurança, pois 
não precisam digitar o número do cartão, além de o pagamento acontecer no 
ambiente seguro da solução de carteira digital”, comentou Fernando Paiva. 

Navegação gratuita, sem afetar a franquia de dados 
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Outra descoberta importante: 81% dos consumidores móveis brasileiros 
afirmam que a oferta de navegação gratuita faz diferença na escolha do 
aplicativo onde fazem as suas compras. Alguns varejistas já trabalham com 
essa solução, como MercadoLivre, Netshoes, Magazine Luiza e Privalia. Seus 
usuários podem navegar à vontade dentro dos respectivos aplicativos sem 
serem descontados da franquia de dados de suas operadoras celulares. 

Quem já comprou pelos apps agora diz que está comprando mais 
Em um ano, a proporção de internautas brasileiros que já fizeram 

compras de mercadorias físicas através de app ou site móvel ficou estável em 
71% – o grande salto aconteceu um ano antes, entre setembro de 2015 e 
setembro de 2016, quando aumentou 30 pontos percentuais. Embora a base 
não tenha crescido, quem já experimentou está comprando mais pelo celular 
do que fazia antes. 75% dos compradores móveis afirmam que atualmente 
compram mais pelo celular do que faziam seis meses atrás. 

De um modo geral, os compradores móveis brasileiros estão satisfeitos 
com a experiência de compra pelo celular. 84% dão notas 4 ou 5, em uma 
escala de 1 a 5, para a sua satisfação com m-commerce no Brasil. 13% dão 
nota 3. E apenas 3% estão insatisfeitos e deram notas 1 ou 2. 

O relatório final, que inclui os rankings dos apps de m-commerce mais 
usados no Brasil, será divulgado ainda este mês no site 
www.panoramamobiletime.com.br. A pesquisa foi feita ao longo do mês de 
setembro com 1.426 pessoas do Brasil inteiro. O estudo tem validade 
estatística, com grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos 
percentuais. 

O Panorama Mobile Time/Opinion Box é uma pesquisa independente 
realizada por uma parceria entre o site de notícias Mobile Time e a empresa de 
soluções em pesquisas Opinion Box. O questionário é elaborado por Mobile 
Time e aplicado on-line por Opinion Box junto a quase 2 mil brasileiros que 
acessam a Internet e possuem celular, respeitando as proporções de gênero, 
idade, faixa de renda e distribuição geográfica desse grupo. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/pesquisa-traca-
panorama-do-comercio-movel-no-brasil/ 
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Olist divulga ranking de produtos com mais potencial de venda no Dia 
das Crianças 

 
03 de Outubro de 2016 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Dentre as categorias de produtos para o Dia das Crianças, a mais 
relevante é a de brinquedos. Para se ter uma ideia, no último ano, as vendas 
online de brinquedos e games somaram mais de 3 milhões de pedidos, de 
acordo com o relatório Webshoppers 2016. 

Pensando nisso, por meio de seu time de inteligência comercial, o Olist, 
comunidade online que reúne e conecta lojistas aos grandes marketplaces 
brasileiros, preparou uma lista com cerca de 300 brinquedos com grande 
demanda e margens consistentes, que podem gerar resultados rápidos para os 
negócios na data. 

Voltada para os lojistas, a lista com código de barra e preço médio do 
produto pode ser baixada gratuitamente no link http://blog.olist.com/wp-
content/uploads/2017/09/grandes_listas_brinquedos2.pdf.  

São diversas marcas de brinquedos, como carros e caminhões elétricos, 
barracas e casinhas para crianças, bicicletas e motocas, bonecas, piscinas de 
bolinhas, carrinhos, jogos, patins, patinetes e skates, camas elásticas e pula-
pulas, entre outros. 

Os preços variam desde produtos mais simples, de R$ 48,50, até 
carrinhos elétricos de R$ 2.499. 

“Os números mostram a força dessa categoria, que está entre as 
principais fontes de renda do e-commerce. Por essa razão, é fundamental 
priorizar esse portfólio na hora de montar as ofertas”, afirmou Tiago Dalvi, CEO 
do Olist. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/olist-produtos-venda-dia-das-
criancas/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Empreendedorismo 

Jovem abre negócio próprio como opção, não por necessidade 

 
03 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Longe da carteira assinada e do relógio de ponto, jovens apostam em 
negócios próprios e já são a maioria entre os novos empreendedores 
brasileiros. Hoje – de acordo com pesquisa realizada pela organização Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016 –, 30,3% dos empreendedores 
brasileiros com negócios com até três anos e meio de atividade são formados 
por jovens entre 25 e 34 anos. 

Caso, por exemplo, de Mariana Brito, de 27 anos, que comanda uma 
confecção de roupas femininas. Ela conta que sempre quis trabalhar com 
moda, e por conta própria. Formada há dois anos, ela começou desenhando 
peças para confecções diversas. Sua família já tinha atuado no ramo, mas o 
negócio foi deixado de lado. 

Ela então decidiu retomar e, há cerca de dois anos, montou sua própria 
marca de roupa de praia. Mas, com a limitação orçamentária, toda a produção 
foi terceirizada, e ela continuou desenhando peças para outras lojas. Até que 
um vestido alçou seu negócio a voos maiores. A pedido de uma confecção 
fluminense ela desenhou, há cerca de um ano e meio, um modelo inspirado na 
Grécia, com possibilidades de estampas e amarrações diversas, bem cortado e 
com material de qualidade. 

Perfil do jovem empreendedor brasileiro: 71% do sexo masculino e 29% 
do sexo feminino; 35% com idade entre 26 e 30 anos; 28% de 31 a 35 anos e 
18% de 21 a 25 anos; 32% com renda familiar de seis a 10 salários mínimos, 
22% de três a cinco salários mínimos e 21% de 11 a 19 salários-mínimos; 42% 
com ensino superior, 39% com pós-graduação e 12% com ensino médio; 63% 
têm apenas uma empresa, 25% têm duas, 7% têm três empresas, 3% têm 
mais de quatro, e 2% têm quatro; 70% têm até nove funcionários, 21% têm de 
10 a 49 funcionários, 5% têm mais de 100 funcionários, e 4% têm de 50 a 99 
funcionários; 

31% conseguem faturamento entre R$ 60 mil e R$ 360 mil, 29% até R$ 
60 mil, 29% entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões, e 10% entre R$ 3,6 milhões e 
R$ 48 milhões; 66% não têm empresa familiar e 34% sim; 54% conseguiram 
investimento por meio de financiamento bancário, 39% por meio de família e/ou 
amigos, 5% investimento-anjo e 2% por fundos de capital de risco; 58% listam 
a carga tributária elevada como principal desafio externo, 23% a burocracia, 
8% a legislação, 6% a logística e 5% salários mínimos. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/jovem-abre-negocio-proprio-
como-opcao-nao-por-necessidade/  
 

Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/jovem-abre-negocio-proprio-como-opcao-nao-por-necessidade/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/jovem-abre-negocio-proprio-como-opcao-nao-por-necessidade/
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6. Curtas 

Preço médio de vendas de imóveis residenciais cai 0,07% em setembro, diz 
Fipezap 

 
04 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O mercado imobiliário brasileiro permanece pressionado, com recuo nos 
preços médios de venda de imóveis residenciais em setembro, de acordo com 
pesquisa realizada em 20 cidades pela Fundação Instituto de Pesquisas Eletrônicas 
(Fipe). 

O levantamento é feito com base nos anúncios no site Zap Imóveis e leva em 
conta o preço médio por metro quadrado (m2) em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Distrito Federal, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, 
Florianópolis, Vitória, Vila Velha, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Niterói, Campinas, Santos, Goiânia e Contagem. 

O preço médio anunciado de venda dos imóveis residenciais teve queda de 
0,07% em setembro na comparação com agosto. O setor sofreu a sétima baixa 
mensal consecutiva. No acumulado dos primeiros nove meses do ano, a retração já 
atingiu 0,56%, enquanto nos últimos 12 meses houve queda de 0,26%. 

A baixa nos preços de venda em setembro foi puxada por resultados negativos 
de 13 das 20 cidades pesquisadas. Fortaleza apresentou a maior queda, de 0,82%, 
seguida por Rio de Janeiro (0,57%) e Santo André (0,41%). Por outro lado, 
Florianópolis registrou aumento nominal de 0,61%. Recife (0,40%) e Belo Horizonte 
(0,32%) também apresentaram alta. 
 
Pedidos de falência caem 15,6% em setembro, diz Boa Vista SCPC 

 
03 de Outubro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

Os pedidos de falência caíram 15,6% em setembro ante o mesmo mês do ano 
anterior, segundo dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). 
As falências decretadas subiram 5,5% na mesma base de comparação, enquanto os 
pedidos de recuperação judicial e recuperações judiciais deferidas registraram quedas 
de 59,9% e 47,7%, respectivamente. 

Com exceção de falências decretadas, que ainda apresentam crescimento de 
1% no acumulado dos nove primeiros meses do ano, os demais indicadores seguem 
em retração nesta base de comparação. Os pedidos de falência recuaram 14,6% até 
setembro, enquanto os pedidos de recuperação judicial cederam 25,3% e as 
recuperações judiciais deferidas caíram 21,3%. 

No acumulado dos últimos 12 meses até setembro, os pedidos de falência 
diminuíram 11%, as falências decretadas subiram 5,6%, os pedidos de recuperação 
judicial recuaram 20,7% e as recuperações judiciais deferidas caíram 12%. 

 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
06/10/2017 até 08/10/2017 – EXPONUTRITION 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Marina da Glória 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 

 
06/10/2017 até 15/10/2017 – BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE 
PERNAMBUCO 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Empetur 
Cidade: Olinda - PE 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


