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1. MDIC 

MDIC e MTUR discutem medidas para atrair parques temáticos ao Brasil 

 
17 de Outubro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Governo pretende facilitar a importação de equipamentos e incentivar 
instalação dos maiores atrativos turísticos do mundo no país 
 

Um trabalho conjunto dos ministros Marcos Pereira (Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços) e Marx Beltrão (Turismo) pode ajudar a colocar o Brasil em 
definitivo na rota dos principais parques temáticos do mundo. A ideia é mudar a 
classificação dos equipamentos do setor para bens de capital e estimular a 
competitividade do país na importação de atrativos sem similar nacional. 
Representantes do segmento consideram as medidas determinantes para a 
vinda de investidores como a Disney, Universal, Busch Gardens, Six Flags, 
Legoland e outras bandeiras que fazem parte das maiores empresas do ramo. 

O primeiro passo foi dado na última reunião de ministros de Turismo do 
Mercosul, quando todos os representantes dos quatro países membros (Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai) manifestaram apoio às demandas do Sistema 
Integrado de Parques de Atrações Turísticas (Sindepat). Em paralelo, o MDIC 
está com uma consulta aberta até o próximo dia 1º para confirmar que não há 
produção de equipamentos análogos na indústria nacional. Após a consulta, o 
documento será apresentado no grupo técnico da Câmara de Comércio 
Exterior e, caso não haja nenhuma objeção, segue direto para o fórum de 
ministros ligado ao tema no Mercosul. 

“As maiores marcas têm se expandido as suas operações em diversas 
partes do mundo, com investimentos vultuosos e milhares de empregos 
gerado. Se fizermos alguns ajustes, temos totais condições de nos consolidar 
como o grande hub de parques temáticos da Américas Central e do Sul”, 
comentou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

“Estamos avançando. Temos trabalhado para atender as demandas do 
setor, porque sabemos que elas são importantes para gerar emprego e renda 
para o país”, destacou o ministro da Indústria, Marcos Pereira. 

Estudo elaborado pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações 
Turísticas (Sindepat), se o governo atender às demandas do setor, o segmento 
poderá investir R$ 1,9 bilhão e gerar de 56 mil empregos nos próximos cinco 
anos. Atualmente, os 18 estabelecimentos associados ao Sindepat geram 11 
mil empregos diretos e movimentam cerca de R$1 bilhão na economia por ano. 

Histórico 
Em agosto, o presidente da IAAPA (Associação Internacional de 

Parques e Atrações Turísticas), Greg Hale, vice-presidente global da Disney, 
esteve no Brasil e confirmou a vocação do país para esse investimento. “O 
clima, o tamanho do mercado e a cultura tornam o Brasil extremamente 
atrativo”, disse na ocasião. 

Durante o seminário “A importância dos parques temáticos para o 
turismo”, Greg Hale destacou que apenas a Disneylad Paris recebe 15 milhões 
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de visitantes por ano, quase a soma do número registrado da Torre Eiffel (6,9 
milhões) e do Museu do Louvre (9,7 milhões). Na apresentação, ele citou ainda 
que apenas Singapura atraiu investimentos de US$ 5,2 bilhões capitaneados 
pelos parques temáticos. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2808  
 

Voltar ao índice  

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2808
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2. Crédito e Financiamento 

BNDES empresta 20% menos em 2017 até setembro; sinaliza pior ano em 
uma década 

 
17 de Outubro de 2017 
Fonte: UOL Economia 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

emprestou 20 por cento menos em 2017 até setembro, refletindo a recessão do 
país e a menor oferta de subsídios, que devem levar a atividade do banco ao 
pior resultado em uma década. 

O banco de fomento informou nesta terça-feira que seus desembolsos 
somaram 50 bilhões de reais nos primeiros nove meses do ano, ante 62,2 
bilhões na mesma etapa de 2016. 

Mantido o ritmo atual, a instituição deve fechar o ano com menos de 70 
bilhões de reais emprestados, no quarto ano consecutivo de forte queda e com 
um número só superior aos 64,9 bilhões de 2007. 

Todas as fases do processo de crédito no banco apontaram recuo, o que 
indica que uma reação da atividade no banco não deve acontecer no curto 
prazo. Também na comparação com o mesmo período de 2016, as consultas 
caíram 12 por cento. 

Ainda assim, o BNDES afirmou no comunicado que "os números 
agregados mostram sinais de recuperação da demanda por crédito". 

Após sucessivos anos de forte expansão, apoiada em aportes totais de 
cerca de 500 bilhões de reais do Tesouro Nacional de 2008 a 2014, o BNDES 
vem gradativamente perdendo força, sob o reflexo combinado da recessão e 
da crise fiscal no país. 

O ritmo atual representa cerca de um terço do que o banco fez em 2013 
quando, no auge, desembolsou 190 bilhões de reais. 

Além do panorama econômico adverso, o apetite das empresas por 
crédito no BNDES diminuiu ainda mais desde 2015, quando o governo federal 
gradualmente endureceu as condições de acesso a crédito subsidiado da 
TJLP. 

Por setores, os que apresentaram maiores recuos no volume de 
recursos tomados no banco neste ano incluem metalurgia (-77 por cento), 
construção (-73 por cento), outros transportes e indústria extrativa, ambos com 
queda de 60 por centro. 

Por tamanho, as companhias de grande porte foram as que mais 
sofreram, com recuo de 31 por cento, enquanto as microempresas tomaram 29 
por cento menos crédito no banco no ano até setembro. 
 
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/10/17/bndes-empresta-20-
menos-em-2017-ate-setembro.htm  
 

Voltar ao índice   

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/10/17/bndes-empresta-20-menos-em-2017-ate-setembro.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/10/17/bndes-empresta-20-menos-em-2017-ate-setembro.htm
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3. Comércio 

Consumidores aprovam Black Friday em novembro, aponta pesquisa 

 
17 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Novembro é mesmo o melhor mês para a realização da Black Friday? 
Segundo pesquisa da Zoom, site e app comparador de preços e produtos, não 
há motivos para alterar a data. Em pesquisa realizada com quase sete mil 
pessoas, 57% aprovam que o evento aconteça em novembro. 

Dos 43% que gostariam de alterar a data, 46% acham que outubro ou 
dezembro seriam os meses ideais. A maioria deles (81%) afirma que poderia 
gastar mais se a mudança de data acontecesse, sendo que 34% 
desembolsariam mais de R$ 2.000 em compras e 32% mais de R$ 1.000. 

“Os consumidores brasileiros cada vez mais reconhecem a Black Friday 
como uma oportunidade de encontrar ofertas relevantes para comprar o que 
desejam. As pessoas aproveitam melhor o evento por ele acontecer em um 
período em que elas têm seus orçamentos complementados pelo recebimento 
do 13º salário. Além disso, a proximidade com o Natal permite que os 
consumidores economizem, adiantando as compras para a data”, comenta 
Thiago Flores, diretor executivo do Zoom. 

Ele ressalta, porém, que mudar o evento para outra época do ano exigira 
um enorme planejamento do varejo para efetivamente acontecer. “Como isso 
foi uma discussão, quisemos ouvir dos consumidores o que eles acham dessa 
hipótese”, explica. 

Ainda segundo pesquisa, outros 30% dos respondentes citaram o 
terceiro trimestre do ano (julho, agosto e setembro) como o período ideal para 
a realização da Black Friday, seguido pelo primeiro trimestre, com 14% das 
menções, e segundo trimestre, com 10%. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/consumidores-
aprovam-black-friday-em-novembro-aponta-pesquisa/  
 

Voltar ao índice 

 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/consumidores-aprovam-black-friday-em-novembro-aponta-pesquisa/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/consumidores-aprovam-black-friday-em-novembro-aponta-pesquisa/
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4. Comércio - Varejo 

Índice de vendas no varejo da Cielo sobe 2,4% em setembro 

 
16 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 
Terceiro trimestre apresentou avanço de 1,2%, quebrando série de oito 
trimestres negativos 
 

O indicador de vendas no varejo da maior empresa de meios de 
pagamento do país, Cielo, teve alta de 2,4 por cento em setembro em termos 
reais ante o mesmo período do ano passado, mantendo movimento de alta 
iniciado em agosto após dois anos de retração. 

Segundo o índice, chamado pela Cielo de ICVA, as vendas no varejo 
nacional no terceiro trimestre tiveram alta de 1,2 por cento sobre o mesmo 
período do ano passado, também com base em números descontados da 
inflação. 

"O comportamento do terceiro trimestre corrobora a recuperação (do 
varejo), quebrando a série de oito trimestres negativos", afirmou em 
comunicado o gerente da área de inteligência da Cielo, Gabriel Mariotto. 

No mês passado, apenas os setores de serviços apresentaram 
desaceleração nas vendas. "Os demais blocos registraram aceleração e 
contribuíram para o resultado positivo do índice no mês", afirmou a Cielo. Além 
disso, os setores que vendem bens duráveis e semiduráveis voltaram a 
apresentar crescimento sobre um ano antes, impulsionados principalmente por 
itens de vestuário. 

A área de supermercados e drogarias puxou para cima o segmento de 
não duráveis pelo terceiro mês seguido, informou a Cielo. 

Mais cedo, o GPA, um dos maiores grupos supermercadistas do país, 
divulgou alta de 8 por cento nas vendas líquidas do terceiro trimestre, puxadas 
pelo segmento de atacarejo. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/indice-de-vendas-no-varejo-da-cielo-sobe-2,4--
em-setembro-id657876.html 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços 

Setor de serviços reage, mas melhora ainda é lenta e gradual 

 
17 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Com o desempenho, o volume de serviços acumulado no ano, ou seja, entre 
janeiro e agosto, atingiu uma queda de 2,4% 
 

O setor de serviços está reagindo. Mas ainda de maneira muito lenta e 
gradual. No acumulado em 12 meses encerrados em agosto, a atividade 
recuou 4,5%. Por mais que a queda seja expressiva, é a menor retração desde 
março de 2016. Na comparação entre agosto de 2017 com igual período do 
ano passado, o volume caiu 2,4%, dando sinais de desaceleração nessa base 
comparativa. É o que apontam os resultados mais recentes da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira (17/10) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Com o desempenho, o volume de serviços acumulado no ano, ou seja, 
entre janeiro e agosto, atingiu uma queda de 2,4%. No mesmo período do ano 
passado, o recuo estava em 3,9%. O resultado no mês só não mostrou uma 
reação melhor devido ao enfraquecimento da atividade na margem. Na 
comparação entre agosto e julho, o setor caiu 1%, pela segunda vez 
consecutiva nessa base comparativa. 

A queda em agosto foi puxada por um intenso recuo dos serviços 
prestados às famílias. Na comparação com julho, o setor caiu 4,8%. Foi não 
somente a primeira queda após quatro meses de alta, como também foi a 
maior retração nessa base comparativa desde maio de 2016. Em relação ao 
mesmo período do ano passado, o movimento foi semelhante, registrando 
queda de 4,4%, após três altas consecutivas.  

Para especialistas, o lento desempenho dos serviços mostra que a 
atividade deve ser a última entre os setores produtivos a se recuperar. Como 
muitos serviços são demandados por empresas entre empresas, será 
necessária uma recuperação mais robusta da indústria, do comércio, e dos 
próprios prestadores de serviços, para puxar a melhora no setor. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/17/internas
_economia,634162/setor-de-servicos-reage-mas-melhora-ainda-e-lenta-e-
gradual.shtml  
 

Voltar ao índice  

  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/17/internas_economia,634162/setor-de-servicos-reage-mas-melhora-ainda-e-lenta-e-gradual.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/17/internas_economia,634162/setor-de-servicos-reage-mas-melhora-ainda-e-lenta-e-gradual.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/17/internas_economia,634162/setor-de-servicos-reage-mas-melhora-ainda-e-lenta-e-gradual.shtml
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6. Serviços - Bancos 

Quatro maiores bancos detêm 78% do mercado de crédito no país 

 

17 de Outubro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

 
Cenário menos competitivos entre os bancos faz com que os consumidores tenham 
menos opções e créditos mais altos 
 

Os quatro maiores bancos (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal) detêm 78% do mercado de crédito no Brasil. Segundo o Relatório de 
Estabilidade Financeira, divulgado semestralmente pelo Banco Central, a parcela era 
de 54% em 2007. 

Segundo o diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, o cenário de 
concentração do mercado destas instituições financeiras decorre da recessão 
econômica que o país vivenciou. “A questão da concentração não é um evento que 
impacta só o mercado financeiro brasileiro, é um movimento com tendência 
internacional”, declarou. 

Há, porém, um “equilíbrio” na concentração, o que, na visão dele, mostra o 
diferencial em relação a outros países. “Há dois bancos públicos e dois privados, um 
banco estrangeiro. Traz um equilíbrio que outros países não têm”, afirmou. “Está em 
situação bastante favorável em relação a economias maduras”, apontou 

Ele avalia também que, a partir da melhora do ambiente de negócios, os 
bancos médios poderão se tornar mais competitivos, diminuindo a concentração das 
grandes instituições financeiras. “A melhora no quadro decorrerá no pagamento das 
dívidas das empresas de pequeno e médio porte. A tendência é de que as famílias e 
empresas tenham benefício com o cenário de perspectivas ancoradas e inflação mais 
baixa”, declarou Souza.  

Primeiro semestre  
Apesar de dois aumentos trimestrais consecutivos no Produto Interno Bruto 

(PIB) no ano, o Banco Central disse que os efeitos da recuperação são lentamente 
percebidos no arrefecimento do risco de crédito.  

Souza, afirmou que, de forma geral, todos os indicadores do primeiro semestre 
apresentaram melhora ou “pararam de apresentar piora”. “Lentamente isso começa a 
ser percebido no mercado na família, mas a renda ainda apresenta desafios 
recorrentes”, disse. 

Na avaliação do diretor, apesar da percepção tímida do mercado de crédito no 
primeiro semestre, o BC avalia que foi a primeira reação depois do início da crise. “Os 
próprios bancos e instituições financeiras deixam de citar a recessão como problema 
alta exposição à retomada do crédito”, afirmou, citando a informação que caiu para o 
menor patamar em cinco anos, a percepção da crise e inadimplência como fonte de 
risco para as financeiras. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/17/internas
_economia,634208/quatro-maiores-bancos-detem-78-do-mercado-de-credito-
no-pais.shtml  
 

Voltar ao índice 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/17/internas_economia,634208/quatro-maiores-bancos-detem-78-do-mercado-de-credito-no-pais.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/17/internas_economia,634208/quatro-maiores-bancos-detem-78-do-mercado-de-credito-no-pais.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/17/internas_economia,634208/quatro-maiores-bancos-detem-78-do-mercado-de-credito-no-pais.shtml
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7. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Para 53% dos profissionais de marketing, fronteiras entre marcas e varejo 
devem cair, aponta estudo da Criteo e Kantar Millward Brown 

 
17 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A Criteo, empresa de tecnologia especializada em marketing de 
performance, encomendou o estudo “Trade Marketing in Transition” (Trade 
Marketing em Transição) com a Kantar Millward Brown para entender como as 
agências e profissionais de marketing estão desenvolvendo estratégias de 
trade marketing juntos aos varejistas para aumentar a exposição e vendas de 
seus produtos. 

Com o crescimento do ecommerce em vários países e maior foco em 
acompanhar a jornada do consumidor em dispositivos e canais, há uma 
crescente demanda por associar verbas de branding e trade marketing, o que 
foi indicado por 53% dos entrevistados entre os principais investimentos a ser 
realizado no futuro. Esta combinação inclui especialmente a disposição de 
produtos nas prateleiras, promoções temporárias, destaque nas pontas das 
gondolas e ações de marketing nas lojas. 

“O marketing de varejo está passando por uma profunda mudança. Para 
rentabilizar e conquistar clientes, tanto online como off-line, os profissionais de 
marketing precisam adaptar com urgência suas verbas e estratégias de trade 
marketing. Este estudo confirma que os varejistas precisam de soluções que 
permitam a mensuração em tempo real do ROI e o fim da separação entre off-
line e online em favor do omnichannel”, afirma Alessander Firmino, diretor da 
Criteo para América Latina e Brasil. 

“Especialmente nos setores de bens de consumo e alimentício há uma 
indicação clara de que este é o momento certo para alinhar branding e trade 
marketing”, diz Adrian McCallum, diretor sênior da Kantar Millward Brown. “Este 
movimento, combinado com uma maior integração da tecnologia digital, ajuda a 
conectar os esforços de marketing com as vendas e criar maior eficiência para 
as ações de trade marketing”, acrescenta. 

Confira as principais conclusões da pesquisa realizada com profissionais 
de marketing: 

Principais desafios do marketing de varejo: os entrevistados apontaram 
que a mensuração / atribuição (59%) e a rastreabilidade (58%) são desafios de 
trade marketing que precisam ser superados. Alcançar consumidores mais 
jovens (56%) e a complexidade do processo (55%) também estão entre os 
principais pontos mencionados. 

Ecommerce indispensável: 50% dos entrevistados classificaram as 
vendas online como entre “disruptivas e altamente disruptivas” para suas 
indústrias. 

Crescimento da pesquisa paga: nos próximos cinco anos a “pesquisa 
paga” foi considerada uma área com maior expectativa de melhoria da eficácia 
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(62%). As campanhas de mídia impressa devem apresentar a maior diminuição 
de efetividade (52%). 

Desafios do Trade Marketing no Ecommerce: conflitos entre sites de 
marca e de varejo (28%) e a complexidade do processo (27%) foram indicados 
como as 2 principais preocupações relacionadas com a condução de 
estratégias de marketing de produtos no ecommerce em comparação com o 
varejo físico. 

Lista de desejos do varejo: métodos mais simples para medir a eficácia 
(58%), a visão holística do comprador (56%) e a combinação das verbas de 
trade marketing e branding (53%) foram os 3 primeiros itens da lista de desejos 
para realizar investimentos futuros. 

Outros pontos de destaque do estudo: 
Os varejistas devem utilizar estratégias de veiculação de anúncios de 

listas de produtos (product listing ads) e publicidade display para aumentar as 
vendas e as receitas. 

Considerando que a pesquisa paga no e-commerce tem uma 
representatividade importante dos investimentos futuros, as marcas devem 
continuar a desenvolver a capacidade de gerenciar esta estratégia de trade 
marketing. 

Assim como fazem no varejo off-line, marcas e varejistas precisam se 
unir para desenvolver melhores práticas para ampliar as vendas, bem como 
definir estratégias eficazes e formas de mensuração para avaliar o impacto das 
ações de trade marketing online. 

Metodologia de estudo 
Para avaliar as estratégias de trade marketing e as verbas, a Criteo 

trabalhou com a Kantar Millward Brown para desenvolver uma pesquisa que 
pudesse ser realizada juntos a profissionais de marketing que definiram as 
verbas de marketing nos últimos 10 anos. 

Cem executivos foram entrevistados por telefone ou convidados a 
participar de uma pesquisa online. A metade dos entrevistados atua no setor de 
bens de consumo e o restante entre Eletrônicos, Vestuário, Brinquedos e 
Saúde e Beleza. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/para-53-dos-
profissionais-de-marketing-fronteiras-entre-marcas-e-varejo-devem-cair-aponta-
estudo-da-criteo-e-kantar-millward-brown/  
 

Voltar ao índice 

 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/para-53-dos-profissionais-de-marketing-fronteiras-entre-marcas-e-varejo-devem-cair-aponta-estudo-da-criteo-e-kantar-millward-brown/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/para-53-dos-profissionais-de-marketing-fronteiras-entre-marcas-e-varejo-devem-cair-aponta-estudo-da-criteo-e-kantar-millward-brown/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/para-53-dos-profissionais-de-marketing-fronteiras-entre-marcas-e-varejo-devem-cair-aponta-estudo-da-criteo-e-kantar-millward-brown/
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8. Curtas 

Queda em alimentação e hospedagem contribui para agosto de baixa nos 
serviços  

 
17 de Outubro de 2017 

Fonte: IBGE 
 

Única atividade em baixa em agosto, na comparação com julho, o setor de 
serviços prestados às famílias (-4,8%) foi um dos principais responsáveis pela queda 
de 1% registrada na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje pelo IBGE. O 
segmento vinha de três altas consecutivas, mas foi afetado pelos serviços de 
alojamento e alimentação, que caíram 7,5% no mês. No índice geral, a taxa 
acumulada no ano é de -3,8% e, em 12 meses, -4,5%. 

Estabelecimentos como restaurantes, bares e hotéis vinham de quatro meses 
de crescimento, mas a alta também foi interrompida em agosto. “Foi um mês de baixo 
consumo. Houve uma queda generalizada no consumo desses serviços. Foi algo 
observado em todas as unidades da federação”, explica o gerente da PMS, Roberto 
Saldanha. 

Contribuíram também para a queda do índice geral as baixas em serviços 
audiovisuais, de edição e agências de notícias (-2%), de tecnologia da informação (-
1,6%), transporte terrestre (-1,1%), armazenagem, serviços auxiliares dos transportes 
e correios (-0,7%) e telecomunicações (-0,2%). 

Os destaques positivos em agosto foram o transporte aéreo (5,3%) e o 
transporte aquaviário (3,9%), assim como os serviços administrativos e 
complementares (1,5%). Os outros serviços prestados às famílias - lavanderia, salão 
de beleza, academia, entre outros – permaneceram estatisticamente estáveis, por sua 
vez, com variação de 0,1% em agosto. 
 
Fluxo de visitantes em shopping centers tem alta de 1,6% em setembro 
 

17 de Outubro de 2017 
Fonte: E-commerce News 

 
O movimento de pessoas nos shopping centers cresceu 1,60% em setembro 

de 2017, na comparação ao mesmo mês do ano anterior, segundo o Índice de Visitas 
a Shopping Centers (IVSC). O levantamento é realizado pela Associação Brasileira de 
Shopping Centers (ABRASCE) em parceria com a FX Retail Analytics, empresa 
especializada em monitoramento e fluxo para o varejo. 

Na comparação regional, o Nordeste obteve maior destaque, com incremento 
de 1,33%, seguido pelo Sudeste, com aumento de 0,53%. A região Sul, por outro lado, 
teve queda de 2,70%. O destaque fica por conta do aumento de 0,59% em relação a 
agosto, mês marcado pelo Dia dos Pais. 

“Esse aumento, ainda que leve, é emblemático por conta de setembro se tratar 
de um mês sem data forte no comércio, portanto, um indício de uma possível 
retomada do varejo”, afirma Walter Sabini Junior, sócio-fundador da FX Retail 
Analytics. 

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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26/10/2017 até 28/10/2017 – CONGRESSO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS 
EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/10/2017 até 29/10/2017 – FEIRA DAS ESMERALDAS 
Setor: Mineração 
Local: Club do Ian 
Cidade: Campos Verdes - GO 
 
28/10/2017 até 28/10/2017 – FESTIVAL DO CAFÉ 
Setor: Agronegócio 
Local: Espaço Cultural da Urca 
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/11/2017 até 04/11/2017 – SLOW BREW BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Pavilhão Bienal - Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – SUL BELEZA 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – BEAUTY NORDESTE 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador – BA 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


