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1. Serviços  

Pesquisa: quase 80% das empresas não recebem todos os documentos fiscais 
enviados contra seu CNPJ 

 
10 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Visando mostrar a importância da gestão inteligente de documentos e notas 
fiscais, a Arquivei, plataforma para armazenamento, organização e consulta desses 
dados, fez uma pesquisa com mais de 900 empresas, de diversos tamanhos e 
segmentos, para entender quais suas principais dificuldades no setor fiscal, referente 
às NFs e aos documentos de uma forma geral. 

A pesquisa revela que 78% dos entrevistados não recebiam todos os 
documentos e notas fiscais emitidos contra seus CNPJs, o que pode gerar uma 
desorganização no setor fiscal e, consequentemente, problemas junto ao fisco. Outro 
dado importante da pesquisa é que 63% das empresas responderam que tinham 
dificuldade para reconhecer notas indevidas emitidas contra elas, as famosas “notas 
frias”, e passaram a perceber esse tipo de fraude com o gerenciamento correto dos 
dados fiscais. Destes, 58% alegam que passaram a notificar à SEFAZ (Secretaria da 
Fazenda), por meio da “Manifestação do Destinatário da Nota”, sobre o 
desconhecimento dessas notas fiscais indevidas, reportando a fraude ao órgão 
responsável. 

Mais da metade dos entrevistados afirmaram que cobravam, por telefone ou e-
mail, a emissão das notas fiscais de fornecedores e, ainda, aguardavam o 
recebimento do Danfe – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) -, uma 
representação gráfica da NFe, já que o documento com validade jurídica é totalmente 
online, para depois baixarem o XML da nota fiscal eletrônica manualmente pelo site da 
Secretaria da Fazenda, ainda assim, sem garantia de ter recebido todas notas 
emitidas contra seu CNPJ. 

Outra dificuldade encontrada pelas empresas gira em torno das notas 
canceladas. O levantamento aponta que 80% dos entrevistados não faziam ideia de 
quando uma nota fiscal era cancelada. 70% deles citaram que ficavam checando 
manualmente o site da SEFAZ para garantir que as notas seriam canceladas e 
admitiram que o processo era falho. 

“Estes dados demonstram como as empresas ainda não conseguem gerir de 
forma adequada seu fluxo de notas e documentos fiscais, tantos os emitidos, como os 
recebidos. Além de todo o retrabalho e investimento de tempo das equipes, há 
questões legais que podem comprometer a atuação da empresa”, pontua Christian de 
Cico, CEO da Arquivei. 

Criada em 2014, em São Carlos, interior de São Paulo, a Arquivei, atualmente, 
processa mais de 6% de todas as notas fiscais emitida por mês no país, e conta com 
clientes como Riachuelo, Batavo, KraftHeinz, Grupo Boticário, Epson, entre outros. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/pesquisa-quase-80-
das-empresas-nao-recebem-todos-os-documentos-fiscais-enviados-contra-seu-
cnpj/  
 

Voltar ao índice  

  

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/pesquisa-quase-80-das-empresas-nao-recebem-todos-os-documentos-fiscais-enviados-contra-seu-cnpj/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/pesquisa-quase-80-das-empresas-nao-recebem-todos-os-documentos-fiscais-enviados-contra-seu-cnpj/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/pesquisa-quase-80-das-empresas-nao-recebem-todos-os-documentos-fiscais-enviados-contra-seu-cnpj/
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2. Serviços - Bancos 

Taxa de juros nas operações de crédito tem 10ª queda seguida em 
setembro 

 

11 de Outubro de 2017 
Fonte: G1  

 
Taxa de juros média para pessoa física é a menor desde novembro de 2015; no 
cartão de crédito, é a menor taxa desde junho de 2015. 
 

As taxas de juros das operações de crédito voltaram a cair em setembro, 
apresentando a 10ª redução consecutiva. Segundo a Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac), o resultado 
pode ser atribuído à redução da taxa básica de juros (Selic) pelo Banco 
Central, que caiu para 8,25% ao ano em setembro, e expectativa de novas 
reduções ante a queda da inflação. 

Cinco das seis linhas de crédito pesquisadas reduziram as taxas de 
juros no mês (juros do comércio, cartão de crédito, CDC-bancos-financiamento 
de veículos, empréstimo pessoal-bancos e empréstimo pessoal financeiras). 
Somente o cheque especial elevou suas taxas de juros no mês - veja mais 
detalhes abaixo. 

Pessoa física 
A taxa de juros média para pessoa física apresentou uma redução de 

0,08 ponto percentual ao mês e de 2,12 pontos percentuais no ano, passando 
de 7,54% em agosto para 7,46% em setembro (queda de 1,06%), ou 139,24% 
ao ano em agosto para 137,12% ao ano em setembro (queda de 1,52%). A 
taxa de juros de setembro para pessoa física é a menor desde novembro de 
2015 (7,43% ao mês – 136,32% ao ano). 

Cartão de crédito 
Nas operações com cartão de crédito, a taxa caiu 3,52%, passando de 

13,36% ao mês (350,32% ao ano) em agosto para 12,89% ao mês (328,42% 
ao ano) em setembro. É a menor taxa desde junho de 2015 (12,54% ao mês – 
312,75% ao ano). 

Juros do comércio 
Os juros do comércio tiveram redução de 0,36%, passando de 5,63% ao 

mês (92,95% ao ano) em agosto para 5,61% ao mês (92,51% ao ano) em 
setembro. É a menor taxa é a menor desde janeiro de 2016 (5,60% ao mês e 
92,29% ao ano). 

Crédito direto ao consumidor – bancos e financiamento de automóveis 
Houve uma redução de 1,86%, passando a taxa de 2,11% ao mês 

(28,48% ao ano) em agosto para 2,09% ao mês (28,17% ao ano) em setembro. 
É a menor taxa desde maio de 2015 (2,08% ao mês e 28,02% ao ano). 

Empréstimo pessoal - bancos 
Houve redução de 1,55%, passando a taxa de juros de 4,30% ao mês 

(65,73% ao ano) em agosto para 4,22% ao mês (64,22% ao ano) em setembro. 
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É a menor taxa para o mês desde setembro de 2015 (4,20% ao mês e 63,84% 
ao ano). 

Empréstimo pessoal - financeiras 
Houve uma redução de 1,55%, passando a taxa de juros de 7,72% ao 

mês (144,09% ao ano) em agosto para 7,60% ao mês (140,85% ao ano) em 
setembro. É a menor taxa desde abril de 2015 (7,54% ao mês e 139,24% ao 
ano). 

Cheque especial 
Houve elevação de 1,57%, passando de 12,14% ao mês (295,48% ao 

ano) em agosto para 12,33% ao mês (303,60% ao ano) em setembro. É a 
maior taxa desde março de 2017 (12,38% ao mês e 305,76% ao ano). 

Pessoa jurídica 
Das três linhas de crédito pesquisadas, todas reduziram suas taxas de 

juros no mês. 
A taxa de juros média geral apresentou redução de 0,05 ponto 

percentual no mês (0,96 ponto percentual no ano), passando de 4,41% ao mês 
(67,84% ao ano) em agosto para 4,36% ao mês (66,88% ao ano) em setembro 
- menor taxa de juros desde janeiro de 2016. 

Perspectivas 
De acordo com a Anefac, a partir de outubro de 2016, o Banco Central 

começou a flexibilizar a política monetária com a redução da taxa básica de 
juros (Selic). "Tendo em vista a melhora das expectativas quanto à redução da 
inflação bem como na melhora fiscal, deveremos ter novas reduções da taxa 
básica de juros, o que reduz o custo de captação dos bancos, possibilitando 
novas reduções das taxas de juros nas operações de crédito", informou. 

Segundo a entidade, no entanto, com o cenário econômico atual que 
aumenta o risco de elevação dos índices de inadimplência por conta da 
recessão econômica e do desemprego elevado, aumenta o risco de novas 
elevações das taxas de juros aos consumidores. 
 
https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/taxa-de-juros-nas-
operacoes-de-credito-tem-10-queda-seguida-em-setembro.ghtml  
 

Voltar ao índice 

 

https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/taxa-de-juros-nas-operacoes-de-credito-tem-10-queda-seguida-em-setembro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/taxa-de-juros-nas-operacoes-de-credito-tem-10-queda-seguida-em-setembro.ghtml
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3. Serviços – Turismo 

Airbnb contribuiu com R$ 2,5 bilhões ao PIB brasileiro em 2016, diz Fipe 

 
 10 de Outubro de 2017 

Fonte: G1 
 
Além do dinheiro obtido pelos anfitriões com aluguel, o valor também inclui os 
gastos dos usuários durante as viagens. 
 

Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) 
aponta que o Airbnb adicionou R$ 2,5 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil em 2016. A levantamento leva em conta a renda extra com o aluguel 
obtida pelos anfitriões e os gastos dos usuários durante as viagens, como 
alimentação, lazer e transporte. 

No Brasil, ao Airbnb registrou mais de 1 milhão de chegadas de 
hóspedes em 2016 e reúne 90 mil anfitriões e cerca de 143 mil anúncios de 
hospedagem. Em 2016, o ganho anual de um anfitrião típico no Brasil foi de R$ 
6.070. 

A pesquisa afirma que impacto da plataforma apenas sobre o setor de 
comércio e alimentação foi responsável por cerca de R$ 1 bilhão do PIB. 

A Fipe estima que os viajantes que optam pelo Airbnb gastam, em 
média, três vezes mais do que aqueles que se hospedam em hotéis. Esse 
fenômeno teria acrescentado R$ 788,2 milhões a mais do PIB do que se os 
usuários tivessem optado por hotéis ou pousadas. 

O Airbnb é uma plataforma de compartilhamento de lares que está 
presente em 191 países e já registrou mais de 200 milhões de pessoas no 
mundo todo. Segundo o estudo, a plataforma não é um concorrente direto do 
setor hoteleiro, uma vez que a plataforma representa apenas 2,1% do total de 
hóspedes no Brasil. 

A Fipe criou uma metodologia própria para isolar a atuação do Airbnb e 
seus efeitos sobre a economia brasileira a partir de uma análise de insumo-
produto, uma técnica que procura mapear a economia nacional como uma 
série de setores e regiões interligados, estimando os efeitos diretos, indiretos e 
induzidos nas cadeias produtivas em todos os setores da economia. 

As principais fontes de dados utilizadas foram Airbnb, Fipe, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Núcleo de Economia Regional e 
Urbana da USP (Nereus). 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/airbnb-contribuiu-com-r-25-bilhoes-ao-
pib-brasileiro-em-2016-diz-fipe.ghtml  
 

Voltar ao índice  
 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/airbnb-contribuiu-com-r-25-bilhoes-ao-pib-brasileiro-em-2016-diz-fipe.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/airbnb-contribuiu-com-r-25-bilhoes-ao-pib-brasileiro-em-2016-diz-fipe.ghtml
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4. Comércio Eletrônico 

Dia das Crianças: lojas virtuais do segmento infantil dobram faturamento 
no primeiro semestre de 2017 

 
10 de Outubro de 2016 

Fonte: E-commerce News  
 

Um dos segmentos que mais se destaca no comércio eletrônico é o de 
artigos para o mercado infantil. No primeiro semestre de 2017, o nicho faturou 
cerca de R$11,5 milhões, o dobro do que foi registrado no mesmo período do 
ano passado. O número de vendas realizadas também cresceu 117% – foram 
mais de 58 mil pedidos em 2017. Os dados são da Loja Integrada 
(www.lojaintegrada.com.br) – plataforma para criação de lojas virtuais com 
mais de 500 mil lojas criadas. 

“Para quem pretende investir no e-commerce, optar por produtos do 
nicho que mais se identifica é uma aposta inteligente. Outra dica é identificar 
um diferencial para a loja, fazendo com que ela se destaque dos demais 
concorrentes”, explica Breno Nogueira, especialista em comércio eletrônico e 
Head da Loja Integrada. 

Loja virtual permite mais tempo com os filhos 
As lojas virtuais possibilitam que os empreendedores iniciem um negócio 

próprio na internet com investimento e risco inicial mais baixos. “O profissional 
pode começar em sua própria casa – basta um computador, internet e um bom 
estoque”, explica Nogueira. Porém, a flexibilidade de horário e a possibilidade 
de fazer sua própria rotina também são aspectos que impulsionam o 
empreendedorismo digital. 

É o caso do Rodrigo de Albuquerque, dono da loja virtual Pijaminhas 
Kids (www.pijaminhaskids.com). Sua família já vendia pijamas infantis sob 
encomendas para conhecidos e familiares e, com o sucesso dos produtos, 
decidiu utilizar a internet para alavancar ainda mais as vendas. Lançada no ano 
passado, a loja virtual também é vista como uma solução para passar mais 
tempo com seus dois filhos. “A flexibilidade de horário é, para mim, a parte 
mais importante de ter um negócio próprio. Com isso, posso levar e buscar as 
crianças na escola, por exemplo, e participar mais do dia a dia deles”, conta. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/dia-das-criancas-
lojas-virtuais-do-segmento-infantil-dobram-faturamento-no-primeiro-semestre-
de-2017/ 
  

Voltar ao índice  
 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/dia-das-criancas-lojas-virtuais-do-segmento-infantil-dobram-faturamento-no-primeiro-semestre-de-2017/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/dia-das-criancas-lojas-virtuais-do-segmento-infantil-dobram-faturamento-no-primeiro-semestre-de-2017/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/dia-das-criancas-lojas-virtuais-do-segmento-infantil-dobram-faturamento-no-primeiro-semestre-de-2017/
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5. Emprego 

Pesquisa mostra que 36% dos brasileiros com mais de 50 anos ainda trabalham 

 
10 de Outubro de 2016 

Fonte: Brasil Econômico  
 
Dentro deste percentual de trabalhadores brasileiros acima dos 50 anos, 36% atuam 
por conta própria, enquanto apenas 8% deles são empregadores 
 

Uma pesquisa que buscou avaliar o perfil de brasileiros com 50 anos ou mais 
indica que 36% delas ainda estão presentes no mercado de trabalho. Dentro desse 
percentual, 36% trabalham por conta própria, enquanto 32% são empregados do setor 
privado, 15% são funcionários públicos, 9% são domésticos e 8% empregadores. Os 
dados foram apresentados nesta terça-feira (10), em São Paulo, pelo Instituto 
Locomotiva. 

De acordo com o levantamento, 36% dos brasileiros com mais de 50 anos têm 
sua renda vinda da aposentadoria e 51% dependem da renda do trabalho. Entre os 
que estão no mercado de trabalho, 35% têm medo do desemprego. 

“No momento em que se discute a mudança da aposentadoria, que os 
governantes se preocupem com a empregabilidade das pessoas com 50 anos ou 
mais. Do contrário, parece que eles são culpados pela situação ruim que vivemos 
atualmente”, afirmou Renato Meirelles, presidente do instituto. 

Mesmo que sejam atuantes no mundo corporativo, 81% acreditam que existe 
preconceito contra os mais velhos. Entre os entrevistados, 65% responderam que 
trabalham mais que 30 horas semanais e 55% acreditam que trabalham numa 
intensidade igual ou maior do que anos atrás. 

Os consumidores pertencentes a esta faixa etária movimentam R$ 1,6 trilhão 
por ano. “É o principal mercado consumidor do nosso país, que vai comprar móveis, 
notebook, tablet, fazer viagens nacionais e que não se enxerga nas propagandas”, 
disse Meirelles. A pesquisa aponta que 75% do público nessa faixa etária não se 
identificam com jovens vistos em propagandas de televisão e que 78% dos atores e 
figurantes têm menos de 50 anos de idade. 

A maior parte (59%) do grupo avaliado acredita que paga muitos impostos e 
79% avaliam que os impostos são muito mais altos do que deveriam ser. Além disso, 
77% preferem ter melhores serviços do que pagar menos impostos. 

Internet 
Para 87% dos brasileiros com 50 anos ou mais, a internet mudou a vida para 

melhor. Nos últimos oito anos, o Brasil ganhou mais de 4 milhões de usuários nessa 
faixa etária. Participar de redes sociais é a maior preferência desse público, com 98% 
de acessos ao Facebook e 40% ao WhatsApp. O smartphone é preferência de 20% 
dos mais velhos. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-10-10/brasileiros-idosos.html 
 

Voltar ao índice  
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6. Empreendedorismo 

Ministério do Trabalho concede R$ 4 milhões para incubadora de 
empreendimentos 

 
10 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
Em uma parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, ministério vai liberar até R$ 100 mil para cada projeto escolhido 
 

O Ministério do Trabalho acertou uma parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para selecionar projetos de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão de incubadoras de 
empreendimentos econômicos solidários. Serão investidos R$ 4 milhões em 
incubadoras, sendo R$ 100 mil o valor máximo destinado a cada projeto. As inscrições 
para participação no projeto serão feitas somente no site do CNPq. A assinatura do 
termo foi publicada nesta terça-feira (10), no Diário Oficial da União (DOU). 

Segundo informações do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esses 
recursos foram descontingenciados em razão da necessidade de manter-se o estímulo 
de empreendimentos voltados para a Economia Solidária. "A Economia Solidária não 
é caridade. É uma política social de Estado que traz resultados muito positivos para o 
país. Gera trabalho e renda e dá autonomia financeira à população que está fora do 
mercado formal", salienta o ministro.  

Para o analista técnico de Políticas Sociais da Subsecretaria Nacional de 
Economia Solidária (Senaes), Robert Paula Gouveia, a liberação dos recursos 
representa a continuidade da política social nesse segmento. "Será um respiro para as 
incubadoras de empreendimentos solidários neste momento", observa. 

O responsável pela apresentação da proposta, obrigatoriamente, deve ter seu 
currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data-limite para submissão 
da proposta para participar. Além disso, é necessário possuir a titulação mínima de 
mestre e experiência em Economia Solidária, Desenvolvimento Territorial, Tecnologia 
Social, Geração de Trabalho e Renda. 

Também é necessário que o responsável faça parte da coordenação do projeto 
e possua vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto. Se 
for aposentado, deve comprovar que mantém atividades acadêmico-científicas e 
apresentar declaração da instituição de execução do projeto concordando com a sua 
execução. 

De acordo com Gouveia, as propostas deverão estar em consonância com as 
diretrizes estabelecidas, como a interação horizontal entre empreendimentos e 
equipes de incubação, com a produção e a troca de conhecimentos ficando no centro 
desta relação. É importante levar em consideração os princípios metodológicos 
centrais inspirados principalmente na proposta de educação popular, autogestão, 
interdisciplinaridade e aprendizado mútuo, além de outros quesitos. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-10-10/empreendimentos.html  

 
Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Volume de impostos pagos pelos brasileiros sobe 8% em 12 meses 

 
10 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O montante de tributos pagos pelos brasileiros teve crescimento nominal de 8% 
em doze meses, no período iniciado em 14 de setembro de 2016 e encerrado em 14 
de setembro de 2017. Os impostos estaduais foram os que mais cresceram (10,2%). 
Já os tributos municipais avançaram 7,7% e os federais, 7,1%. Os números estão em 
levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) e 
divulgado hoje (10) pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). 

“Além do efeito da inflação e da retomada da atividade econômica, a 
recuperação do consumo levou à melhora da arrecadação porque o ICMS [Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] é o principal imposto dos estados e 
incide fortemente sobre as vendas do varejo e serviços públicos como energia e gás”, 
disse o presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp), Alencar Burti. Também colaboraram para o aumento do 
volume tributário o crescimento do lucro de empresas e a elevação de salários e do 
número de contribuintes.  

Pesquisa: maioria dos pais não vai dar celulares neste Dia das Crianças 

 
10 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Brasiliense  
 

Cerca de 76% dos pais acham que o smartphone é ruim ou péssimo para a data 
comemorativa 
 

O Reclame Aqui fez uma pesquisa com os usuários do site e chegou a 
conclusão que cerca de 66% dos consumidores disseram que as crianças preferem 
um smartphone ou tablet do que um brinquedo. Apesar disso, o celular não deve estar 
entre as escolhas dos adultos na hora de ir às compras. Cerca de 76% dos pais 
acham que o smartphone é ruim ou péssimo para a data comemorativa. Outros 13% 
acreditam que é regular. Do total, apenas 11% vêm o celular como uma opção boa ou 
ótima.  

De acordo com a pesquisa, a maioria das pessoas vão comprar brinquedos da 
primeira infância (26%). Em segundo lugar, vem bonecos e bonecas (18%). O 
aparelho celular é a 13ª opção de compra (2,76%) ficando atrás de presentes como 
carrinhos, jogos de tabuleiro, instrumentos musicais, bicicletas, miniveículos 
eletrônicos, vídeo games, roupas e calçados. A maioria dos consumidores pretendem 
gastar menos de R$ 100, cerca de 50% dos entrevistados. Do total, 28% planejam 
comprar entre R$ 100 e R$ 200 em lembranças. Quem vai gastar entre R$ 200 e R$ 
300 compõem apenas 9% da fatia. Cerca de 8% vão pagar mais de R$ 500 no 
presente. 

O levantamento foi realizado com 8.497 pessoas, sendo que 36% vão comprar 
algum tipo de presente, 52% não irão gastar com lembranças e 11% ainda não 
decidiram. Dos que não vão gastar, 54% não têm filho na família, 26% não 
comemoram a data e 19% acreditam que os preços estão altos. 

 Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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 15/10/2017 – BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE 
PERNAMBUCO 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Empetur 
Cidade: Olinda – PE 
 
11/10/2017 até 15/10/2017 – EXPOSIÇÃO NACIONAL DE HÍBRIDOS DE 
ORQUÍDEAS 
Setor: Multisetores 
Local: Pavilhão das Orquídeas no Parque de Feiras e Exposições Wanderley 
Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – FENILACT 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí – RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – EXPOIJUÍ/FENADI 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
12/10/2017 até 15/10/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
12/10/2017 até 14/10/2017 – FIO MACIÇO 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Santa Luiza 
Cidade: Baturité – CE 
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17/10/2017 até 19/10/2017 – SUPERMINAS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
18/10/2017 até 20/10/2017 – CONBRASS 
Setor: Saúde 
Local: Hotel WZ Jardins 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOCIGRAFIEMG 
Setor: Multisetores 
Local: Salão Multiuso do Parque Fernando Costa 
Cidade: Uberaba - MG 
 
19/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOTOUR 
Setor: Turismo 
Local: Hotel Villa Oeste 
Cidade: Mossoró - RN 
 
20/10/2017 até 21/10/2017 – FESTIVAL JPA 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções de JPA 
Cidade: João Pessoa - PB 
 
24/10/2017 até 26/10/2017 – FENALAW 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/10/2017 até 28/10/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


