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1. Tributos 

Saque de R$ 15,9 bilhões de PIS/Pasep contribuirá para a recuperação 
econômica, aponta FecomercioSP 

 
30 de Outubro de 2017 

Fonte: Varejista  
 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP) considera positiva a liberação para saque de R$ 
15,9 bilhões provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), que 
beneficiará aproximadamente 7,8 milhões de pessoas. Para a Entidade, a 
medida não gera impacto fiscal nem desequilíbrios de qualquer natureza, e a 
exemplo da liberação do saque das contas inativas do FGTS, os recursos de 
PIS/Pasep contribuirão para a recuperação da economia.  

O faturamento do comércio varejista brasileiro é de cerca de R$ 1,6 
trilhão, de modo que a injeção de aproximadamente R$ 16 bilhões na 
economia provenientes de PIS/Pasep representam em torno de 1% do 
faturamento do setor e aproximadamente um terço do montante de recursos 
das contas inativas do FGTS. A FecomercioSP ressalta que, apesar de essa 
proporção ser pequena, ela não é desprezível, uma vez que uma parcela 
específica da população terá direito ao saque, e pode gerar impactos positivos 
para as empresas com foco em idosos e aposentados.  

Na análise da FecomercioSP, o varejo também pode ser beneficiado 
diretamente, já que parte dos beneficiados direcionará esses recursos para 
consumo ou indiretamente para aqueles que optarão por quitar dívidas ou 
limpar o nome, o que aliviará o orçamento doméstico. Vale ressaltar também 
que a liberação desses recursos antecede datas importantes para o comércio, 
como a Black Friday e o Natal.  

Sobre a FecomercioSP 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

São Paulo (FecomercioSP) é a principal entidade sindical paulista dos setores 
de comércio e serviços. Congrega 154 sindicatos patronais e administra, no 
Estado, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac). A Entidade representa um segmento da 
economia que mobiliza mais de 1,8 milhão de atividades empresariais de todos 
os portes. Esse universo responde por cerca de 30% do PIB paulista - e quase 
10% do PIB brasileiro -, gerando em torno de 10 milhões de empregos. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/6272/saque-de-r-159-bilhoes-de-pispasep-
contribuira-para-a-recuperacao-economica-aponta-fecomerciosp 
 

Voltar ao índice  

http://www.varejista.com.br/noticias/6272/saque-de-r-159-bilhoes-de-pispasep-contribuira-para-a-recuperacao-economica-aponta-fecomerciosp
http://www.varejista.com.br/noticias/6272/saque-de-r-159-bilhoes-de-pispasep-contribuira-para-a-recuperacao-economica-aponta-fecomerciosp
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2. Comércio 

Após 3 meses de quedas, confiança do comércio cresce 0,3% em outubro, diz 
CNC 

 
30 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Na comparação com outubro do ano passado, o indicador teve alta de 10,3% 
 

Os empresários do comércio ficaram levemente mais otimistas em outubro, 
segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
Após três meses de quedas, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) 
subiu 0,3% em relação a setembro, alcançando 107,2 pontos, resultado acima da zona 
de indiferença (100 pontos). 

Na comparação com outubro do ano passado, o indicador teve alta de 10,3%. 
"O comércio está otimista com a perspectiva de melhor desempenho das vendas no 
fim deste ano do que nos dois anos anteriores. Além disso, a recuperação gradual da 
atividade econômica e do consumo das famílias impulsiona aos poucos as vendas do 
comércio", avaliou Izis Ferreira, economista da CNC, em nota oficial. 

O subíndice que mede a avaliação das condições correntes pelo comerciante 
registrou queda de 0,6% na passagem de setembro para outubro. Em relação a 
outubro de 2016, porém, o item cresceu 34,7%, com melhora para a economia 
(48,3%), setor (35,6%) e empresa (25,9%). Em outubro, 32% dos comerciantes 
consideraram o desempenho da economia melhor do que há um ano. No mesmo 
período de 2016, esse porcentual era de apenas 18,1% dos entrevistados. 

O Índice de Expectativas do Empresário do Comércio aumentou 0,3% em 
relação a setembro, para 150,3 pontos, o único subíndice do Icec acima da zona de 
indiferença. Na comparação com outubro de 2016 o avanço foi de 1,2%, com 
crescimentos nas perspectivas de curto prazo para o setor (1,5%) e para a própria 
empresa (2,0%). Já as expectativas para a economia tiveram ligeira piora de 0,2%. 

Na avaliação de 80,7% dos entrevistados, a economia vai melhorar nos seis 
meses à frente. Em setembro, esse porcentual era de 78,4%. Segundo a CNC, os 
preparativos para as festas de fim de ano impulsionaram o subíndice que mede as 
intenções de investimento do comércio. Houve elevação de 1,1% em outubro ante 
setembro. 

Na comparação com outubro do ano passado, o subíndice cresceu 9,7%, com 
incrementos tanto na intenção de contratar (8,7%) quanto na de investir no próprio 
negócio (18,2%) e em estoques (3,9%). 

Para 27,8% dos comerciantes consultados em outubro, o nível dos estoques 
está acima do que esperavam vender, proporção menor do que a apontada em 
setembro (28,5%). A CNC estima crescimento de 4,3% no volume de vendas do varejo 
no Natal de 2017, o primeiro aumento no período desde o Natal de 2014. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/apos-3-meses-de-quedas,-confianca-do-
comercio-cresce-0,3--em-outubro,-diz-cnc-id660857.html  
 

Voltar ao índice 

 

http://www.dci.com.br/comercio/apos-3-meses-de-quedas,-confianca-do-comercio-cresce-0,3--em-outubro,-diz-cnc-id660857.html
http://www.dci.com.br/comercio/apos-3-meses-de-quedas,-confianca-do-comercio-cresce-0,3--em-outubro,-diz-cnc-id660857.html
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3. Comércio - Supermercados 

Vendas dos supermercados sobem em setembro, puxadas por redes 
regionais 

 
30 de Outubro de 2017 

Fonte: G1 
 
Crescimento de janeiro a setembro foi de 1,11%, segundo pesquisa da ABRAS. 
Inflação mais baixa ajudou, diz presidente da associação. 
 

As vendas nos supermercados cresceram 1,11% de janeiro a setembro, 
na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi puxado 
pelo desempenho de redes menores de supermercados. Enquanto as regionais 
tiveram crescimento de 5,4%, as grandes registraram recuo de 3,4% no 
faturamento. 

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30) pela Associação 
Brasileira de Supermercados (ABRAS). Entre agosto e setembro, a alta foi de 
3,1%. Na comparação com o mesmo ano anterior, de 4,58%. 

O que vendeu mais e o que vendeu menos 
A pesquisa mostra ainda que, de janeiro a setembro, o faturamento dos 

supermercados com a venda de cortes de carte temperados e pré-assados 
subiu 39% - a maior alta entre os produtos, seguida pela elevação de 13% das 
batatas congeladas. 

Já os refrigerantes e os sorvetes ficaram empatados com a maior queda 
no faturamento, registrando recuo de 9,3%. 

Perspectivas 
Em nota, o presidente da entidade, João Sanzovo Neto, aponta que a 

principal razão para o aumento das vendas é o recuo da inflação. Ele cita ainda 
a queda dos juros ao apontar que a perspectiva para os próximos meses é de 
melhoras nos resultados. A estimativa é terminar o ano com elevação de 1,5%. 

No ano passado, os supermercados registraram alta de 1,58% nas 
vendas, voltando a crescer após a forte queda de mais de 4% em 2015. 
 
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/vendas-dos-supermercados-
sobem-em-setembro-puxadas-por-cadeias-menores.ghtml  
 

Voltar ao índice 

 

https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/vendas-dos-supermercados-sobem-em-setembro-puxadas-por-cadeias-menores.ghtml
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/vendas-dos-supermercados-sobem-em-setembro-puxadas-por-cadeias-menores.ghtml
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4. Comércio Eletrônico 

Lojistas esperam faturar de 6% a 15% mais na Black Friday desse ano, 
revela pesquisa da ABLEC 

 
30 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Pesquisa realizada com lojas virtuais pertencentes à Associação 
Brasileira de Lojistas de e-Commerce (ABLEC), mostra as perspectivas dos 
varejistas online para as vendas durante a Black Friday deste ano e as 
expectativas para 2018. 

A grande maioria dos lojistas (35,7%) ouvidos esperam um incremento 
das vendas na ordem de 6% a 15% na Black Friday 2017, seguido por outros 
21,4% que apostam num aumento de 16% a 30% nas vendas, e 14,3% que 
apostam em lucros semelhantes aos do ano passado. Outra parcela de 14,3%, 
mais otimista, acredita em ganhos acima de 31%. 

Sobre as estratégias adotadas para o melhor período de vendas do ano, 
os lojistas citaram, entre outras, as seguintes: venda de produtos sem muito 
giro, frete grátis, aumento de estoque de produtos com margem alta, melhorias 
no ERP, Black November e negociação antecipada com fornecedores. 
Também foram citados a divulgação em marketplaces, campanhas de envio de 
e-mail marketing, divulgação nas mídias sociais, ampliação dos canais de 
vendas, Pré-Black Friday, preços atraentes e parceria com influenciadores 
digitais. 

Ao serem perguntados sobre as expectativas para o próximo ano, a 
grande maioria dos lojistas (42,9%) espera um crescimento nas vendas na 
ordem de 6% a 15%. Outros 28,6% acreditam que o crescimento será na faixa 
entre 16% a 30% e outros 21,4%, na faixa acima de 31%. 

Das estratégias que esperam adotar no próximo ano para estimular os 
negócios, as ações mais citadas foram: crescer de maneira orgânica, aumentar 
o mix de produtos, ampliar o número de parceiros, adotar novo processo de e-
mail, gerar conteúdo de qualidade, investir em inbound marketing e abrir filiais 
físicas, entre outros. 

A pesquisa foi feita com lojas associadas à ABLEC e apresentada 
durante evento conjunto com a Intelipost. Na ocasião, os presentes assistiram 
à palestra com o Head de E-Commerce da Petz, Daniel Nepomuceno, sobre E-
commerce Sustentável. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/lojistas-esperam-
faturar-de-6-a-15-mais-na-black-friday-desse-ano-revela-pesquisa-da-ablec/ 
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Pesquisa mostra que 78% das lojas virtuais fazem planos específicos 
para a Black Friday 

 
30 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Na edição do ano passado da Black Friday, o e-commerce nacional 
registrou R$ 1,9 bilhão em vendas, aumento de 17% em relação a 2015. 
Números são do Ebit, que divulgou que durante o dia de descontos, os 
consumidores brasileiros fizeram 2,23 milhões de pedidos, uma alta de 5% na 
comparação com o ano anterior. No entanto, resultados ficaram abaixo da 
previsão da própria empresa, que projetava pelo menos R$ 2,1 bilhões em 
vendas. 

Dos 20 maiores e-commerces do país, 17 anunciam com a rede de 
afiliação Awin. Além destes, a empresa atende mais 300 lojas virtuais 
relevantes, as conectando aos milhares de afiliados da plataforma no Brasil. 
Uma pesquisa da Awin com seus anunciantes mostra que a esmagadora 
maioria (78%) das lojas virtuais já se prepara com antecedência e faz planos 
específicos para a Black Friday (que, neste ano, acontece no dia 24 de 
novembro), indicando que o feriado de compras, importado dos Estados Unidos 
em 2010, já se tornou uma realidade para o e-commerce nacional. 

Ao contrário do resultado geral do e-commerce nacional, abaixo do 
esperado, os anunciantes que são clientes da Awin apresentaram números 
impactantes. Ao todo, essas empresas faturaram R$ 65,7 milhões em vendas 
no Brasil, em mais de 150 mil vendas. Para se ter uma ideia, a plataforma da 
empresa registrou um pico de vendas logo na primeira hora, período em que 
um só varejista conseguiu concluir 1,1 mil vendas. Em todo o mundo, a Awin 
apresentou crescimento de 51% na receita de vendas, atingindo 117 milhões 
de euros no total. 

Anunciantes 
De uma forma geral, os grandes varejistas online lideraram em volume 

de vendas. Entre os grandes do varejo que são parceiros da Awin, o 
faturamento foi incrementado em 30 vezes, na comparação com um dia 
normal. Segmento relevante em vendas no e-commerce nacional, o setor de 
moda foi outro destaque da edição 2016. Os clientes da Awin que 
comercializam produtos de moda e esportes registraram um faturamento 14 
vezes maior do que em dias normais. Outro setor que apresentou variação 
positiva foi o de beleza e cosmética, cujas lojas virtuais venderam 12 vezes 
mais. 

Um setor que prometia apresentar um bom resultado e que de fato o fez 
foi o de drogarias, que faturou 18 vezes mais. Já o de viagens, apresentou 
crescimento mais tímido, sendo quatro vezes superior ao faturamento do setor 
em dias normais. Mais da metade dos anunciantes da Awin no Brasil são lojas 
de departamento, com 56% das vendas sendo feitas por elas. Em segundo 
lugar no ranking de quem mais vende, estão as varejistas de produtos 
eletrônicos, com 15% de todas as vendas, seguidos das lojas que 
comercializam roupas, com 6% do total. 

Afiliados 
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Do ponto de vista dos afiliados, o modelo mais usado para alavancar as 
vendas dos anunciantes foram os códigos de desconto, responsáveis por 34% 
de todas as vendas, seguido pelo cashback (reembolso), com 24%, e pelo 
retargeting (modelo que busca impactar o usuário baseando-se nos cookies de 
navegação), com 12%. O marketing de conteúdo vem logo atrás, sendo 
responsável por 7,1% das conversões via afiliados entre os clientes da Awin. 

Entre os afiliados que apresentaram resultados expressivos, vale 
destaque para o Manual Homem Moderno, que apresentou promoções em 
tempo real no Facebook, atingindo 15 mil cliques e 40 vendas. Outro parceiro 
cujo resultado salta aos olhos foi a Méliuz que, por meio do modelo de 
supercashback, propiciou aos consumidores descontos de até 85%. 

Cyber Monday 2016 
Outra data que já caiu no gosto dos brasileiros é a Cyber Monday, que é 

como ficou conhecida a segunda-feira pós-Black Friday, criada para liquidar os 
produtos restantes e ampliar ainda mais as vendas. Entre os afiliados da Awin, 
o código de desconto continuou sendo o maior atrativo para os consumidores, 
estando presente em 32% de todas as compras da segunda-feira. A exemplo 
do que aconteceu durante a Black Friday, o segundo e terceiro lugar entre os 
modelos mais usados nas compras provocadas pelos afiliados da Awin foram 
cashback e retargeting, com 17% e 15%, respectivamente. 

Entretanto, na comparação da Cyber Monday com a Black Friday, entre 
os anunciantes, foi registrada uma alteração na segunda e terceira posição do 
ranking de qual categoria mais vendeu durante a data: o setor de viagens 
aéreas ficou em segundo, com 10% das vendas, e as lojas de produtos 
eletrônicos, em terceiro, com 8,6%. 

Fazendo um balanço geral, a Black Friday 2016 foi responsável por 
alavancar consideravelmente as operações dos anunciantes e afiliados da 
Awin. A receita foi incrementada 37,32% em relação ao ano anterior. Já o 
tíquete médio, saltou de R$ 599, na edição de 2015, para R$ 1,1 mil no ano 
passado. 

Com atuação em 180 países do mundo e US$ 13 bilhões em receitas 
gerados apenas nos últimos doze meses, a Awin desenvolve, anualmente um 
relatório global, no qual apresenta perfis de mercado destacando 
características regionais, expõe insights inovadores levantados através da 
experiência da empresa em todo o mundo, abre discussões e atualiza os temas 
mais relevantes referentes ao marketing de afiliação. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-mostra-que-78-das-
lojas-virtuais-fazem-planos-especificos-para-black-friday/ 
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Reservas em sites de viagem ficam 12% acima da média a partir de 
outubro 

 
30 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Com a chegada do verão, os brasileiros já estão programando suas 
férias de Janeiro, Ano Novo e, inclusive, Carnaval. Segundo a Worldpay os 
meses de outubro e de novembro são os mais movimentados para companhias 
aéreas e agências de viagem online, com um aumento de 12% nas reservas 
maior do que a média de todo o ano. 

Uma análise do padrão de consumo revelou que o número de 
agendamentos online teve um pico em meados de novembro (semana do dia 
14) de 2016, quando foi 11% maior que as duas semanas anteriores. Já um 
segundo pico de vendas ocorreu na primeira semana de outubro, o que sugere 
que vários brasileiros preferem agendar viagens de férias e feriados com 
antecedência. 

Por outro lado, ainda há um número significativo de brasileiros que opta 
por fazer sua reserva de viagem de última hora e aproveitar as ofertas de 
passagens. Os dados da Worldpay também revelam que a compra online na 
última semana de outubro pode ser até 16% mais barata em comparação com 
as três semanas anteriores, o que mostra que esperar até o último momento 
para fazer a reserva vale a pena. 

As ofertas de última hora em viagens e hospedagens podem resultar em 
economias significativas para viajantes mais experientes que desejam fazer 
compras de forma mais espontânea. Já os viajantes que querem economizar 
ainda mais dinheiro, o melhor dia para viajar é terça-feira, sendo possível 
poupar aproximadamente 18%/R$ 126,00 em relação à média de preço 
comparado aos outros dias. 

Apesar de a crise econômica ter tido um impacto significativo na 
indústria do turismo, o setor está começando a decolar novamente para as 
companhias aéreas e agências de turismo. Como resultado da recuperação da 
economia, quase metade dos viajantes (49%) acredita que vão viajar mais nos 
próximos anos por lazer. De uma forma geral, a análise da Worldpay também 
revelou que as reservas online crescem em uma média de 24% ao ano no 
Brasil. 

“Graças à facilidade e conveniência, as agências de turismo online estão 
se tornando a opção preferida pelos consumidores para o agendamento de 
viagens. Oferecer um processo de pagamento eficiente ajuda as agências de 
turismo a criarem uma experiência de viagem fluida que vai ao encontro das 
demandas do consumidor moderno”, afirmou Juan D’Antiochia, gerente geral 
da Worldpay na América Latina. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/reservas-viagem-acima-media-
outubro/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Curtas 

Confiança do empresário de serviços atinge maior nível desde 2014 

 
31 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O Índice de Confiança de Serviços, medido pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), avançou 2,2 pontos de setembro para outubro. O indicador alcançou 87,8 
pontos em uma escala de zero a 200, o maior nível desde outubro de 2014. 

A confiança aumentou para empresários de nove das 13 principais atividades 
pesquisadas. Eles estão mais confiantes quanto ao presente porque o Índice da 
Situação Atual cresceu 2,3 pontos e também quanto ao futuro porque o Índice de 
Expectativas aumentou 2,1 pontos. 

Empresas querem contratar 
O Indicador de Tendência do Emprego no Setor para os próximos meses ficou 

em 101,3 pontos em outubro, ultrapassando a barreira dos 100 pontos pela primeira 
vez em 34 meses. As empresas que planejam contratações (16,5%) superam as que 
tencionam cortes (14,5%). 

O Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) do setor de serviços chegou a 83% 
em outubro, avançando 1,5 ponto percentual sobre setembro e alcançando o seu 
maior valor desde janeiro de 2016. 

De acordo com a FGV, os empresários têm agora uma leitura mais favorável 
sobre o ambiente de negócios e o padrão de melhora generalizada na percepção 
empresarial “deve se sustentar nos próximos meses, salvo a ocorrência de algum fato 
impactante vindo do campo político”. 

 
Consumidor está mais confiante na economia em outubro, diz CNI 
 

30 de Outubro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

 
Após registrar queda em setembro, a confiança consumidor está mais confiante 

na economia do país. O Índice Nacional de Expectativa (Inec) de outubro chegou aos 
101,2 pontos, após uma alta de 2,7% em relação ao mês anterior. O anúncio foi feito 
na tarde desta segunda (30/10). O indicador tinha registrado queda de 3,1% em 
setembro, frente a agosto. Apesar do aumento no mês, o índice está 6,6% da média 
histórica, ou seja, os consumidores continuam a achar que a economia está pior que o 
normal. 

A CNI destacou, porém, que os números mostram variações positivas em 
relação a setembro, como os índices de expectativa de emprego e o de inflação, que 
subiram, respectivamente, 11,5% e 7,3%. "Os índices refletem uma redução do 
percentual de consumidores esperando aumento do desemprego e da inflação nos 
próximos meses”, afirmou Marcelo Azevedo, economista da Confederação.  

Dos seis componentes do índice, dois apresentaram queda em outubro: o 
índice de situação financeira, que caiu 2,1%, e de expectativa de compras de bens de 
maior valor, que retraiu 0,6%. 

 
Voltar ao índice  
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6. Feiras 

 
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 
 
06/11/2017 até 10/11/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
 
07/11/2017 até 08/11/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/11/2017 até 12/11/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – NT EXPO - NEGÓCIO NOS TRILHOS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade:  São Paulo – SP 
 
09/11/2017 até 12/11/2017 – FESTURIS 
Setor: Turismo 
Local: Serra Parque 
Cidade: Gramado – RS 
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09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
09/11/2017 até 11/11/2017 – CONDOMÍNIO SHOW & FEIRA DA 
CONSTRUÇÃO - TUDO PARA SUA CASA, CONDOMÍNIO E LAZER EM UM 
SÓ LUGAR 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Ribeirão Shopping 
Cidade: Ribeirão Preto – SP 
 
09/11/2017 até 11/11/2017 – FENITA 
Setor: Multisetores 
Local: Praça dos Três Climas 
Cidade: Itapipoca - CE 
 
15/11/2017 até 19/11/2017 – SALÃO DUAS RODAS 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/11/2017 até 18/11/2017 – FENALESTE 
Setor: Multisetores 
Local: Colégio Marista de Aracati 
Cidade: Aracati - CE 
 
17/11/2017 até 19/11/2017 – PET FAIR 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Pavilhão Gaivotas 
Cidade: São José dos Campos - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


