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1. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda por voos internacionais tem um ano consecutivo de 
crescimento 

 
31 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Aumento foi de 16,7% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 
2016, completando 12 meses seguidos de alta 
 

Em setembro deste ano, a demanda por voos internacionais de 
empresas brasileiras teve um aumento de 16,7% na comparação com o 
mesmo mês de 2016. Este foi o 12º mês consecutivo de alta do índice. No 
acumulado do ano, o crescimento foi de 13,6%. Com relação à oferta, o 
aumento registrado foi de 18,5%. No acumulado do ano, o índice cresceu 
10,9%. 

Além disso, setembro teve o maior nível alcançado de passageiros 
transportados em voos internacionais registrado para o mês na série histórica, 
iniciada em 2000: foram 707 mil passageiros pagos. De acordo com a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), a taxa de aproveitamento dos assentos foi de 
85,5% no mês. 

Demanda doméstica 
Para voos domésticos, a demanda teve crescimento de 6,4% em 

setembro, sétima alta consecutiva. Já a oferta de assentos cresceu 2,7%, 
terceiro crescimento consecutivo do indicador. No acumulado do ano, a 
demanda cresceu 2,2% e a oferta, 0,9%, ambos os índices comparados com 
aqueles registrados no mesmo período de 2016. 

Segundo a Anac, empresas brasileiras transportaram 7,5 milhões de 
passageiros pagos em voos domésticos, número 6,6% maior do que o 
registrado em setembro do ano passado. A taxa de aproveitamento dos 
assentos foi de 82,9%. Em setembro de 2016, o índice foi 3,6% menor. No 
acumulado dos nove primeiros meses do ano, a taxa de aproveitamento foi de 
80,9%, com variação positiva de 1,3% em relação ao mesmo período de 2016. 

Transporte de cargas 
No que diz respeito ao transporte internacional de cargas, voos 

internacionais foram responsáveis por 19,2 mil toneladas. O volume é o maior 
para o indicador desde o início da série histórica e é 35,3% maior do que 
aquele registrado em setembro de 2016. No acumulado do ano, o aumento foi 
de 26,1%. O mercado doméstico respondeu pelo transporte de 35,7 mil 
toneladas. 
 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/10/demanda-por-voos-
internacionais-tem-um-ano-consecutivo-de-crescimento 
 

Voltar ao índice  

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/10/demanda-por-voos-internacionais-tem-um-ano-consecutivo-de-crescimento
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/10/demanda-por-voos-internacionais-tem-um-ano-consecutivo-de-crescimento
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2. Comércio Eletrônico 

Black Friday terá adesão de três em cada dez consumidores, diz pesquisa 

 
31 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 

O dia de desconto acontece em 24 de novembro e consumidor pretende economizar 
na compra de eletroeletrônicos, moda e itens de beleza; veja 
 

Pesquisa realizada pelo SerasaConsumidor divulgados nesta terça-feira (31) 
apontou que três em cada 10 brasileiros pretendem fazer alguma compra na edição 
deste ano da Black Friday. Esse índice é observado uma vez que 90% dos 
respondentes da pesquisa acreditam que vão conseguir bons descontos durante o dia 
de descontos neste mês de novembro. 

A edição deste ano da Black Friday está marcada para o dia 24 de novembro e 
tem expectativa de movimentar R$ 2,5 bilhões em 24 horas de ação promocional, de 
acordo com a perspectiva da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm). Para a pesquisa foram entrevistadas 4.301 pessoas em todo o País, entre 
os dias 17 e 24 de outubro. 

Com o passar dos anos e más experiências de compra, a pesquisa prévia 
antes da data de descontos passou a fazer parte da rotina de 79% dos consumidores 
que consomem na data. Eletroeletrônicos são os itens mais desejados pelos 
consumidores, com 37% da preferência durante a ação promocional, seguido por 
roupas, calçados e acessórios com 21% da intenção de compra, telefonia com 18%, 
informática com 14%, viagens com 6%. Outros itens, como material de construção, 
brinquedos, entre outros, totalizam 5% da intenção de compra na data. 

Gastos 
Os consumidores foram questionados sobre o valor a ser disponibilizada para a 

data e 41% dos entrevistados, ou seja, 41% pretende gastar mais que R$ 100. Outros 
28% disseram que o gasto será de R$ 201 até R$ 999 na data. Já os consumidores 
que pretendem gastar entre R$ 101 e R$ 200 totalizam 11%, e 12% opta por valores 
entre R$ 51 a R$ 100. Apenas 5% afirmaram ter intenção de gastar até R$ 50. 

Dos entrevistados pelo SerasaConsumidor, 72% afirmaram que pretendem 
comprar em loja física; 27% pela internet e 1% não soube responder em qual canal 
fará a aquisição de produtos. Questionados sobre os cuidados com segurança online 
na hora de fazer compras na Black Friday, a grande maioria afirma ter cuidado, uma 
vez que 87% responderam que verificam se o site é seguro antes de efetuar a compra. 

“O consumidor está cada vez mais atento aos sites nos quais efetua suas 
compras durante a Black Friday. Por isso, é essencial que os ecommerces sérios 
tenham um certificado de segurança, que é aquele que garante que o endereço 
começará com https, e não apenas http”, afirmou em nota o diretor de certificação 
digital da Serasa Experian, Mauricio Balassiano. "Neste caso, o S significa que o site 
está seguro", orienta. 

 

http://economia.ig.com.br/2017-10-31/black-friday-intencao-de-compra.html 
 

Voltar ao índice  
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3. Emprego 

Desemprego no País cai pelo 9º mês seguido e atinge menor nível do ano 

 
31 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

 No caso da população ocupada, houve um crescimento de 1,2%. Na prática, 
isso significa que mais de 1,1 milhão de pessoas foram reposicionadas no 
mercado de trabalho e voltaram a ter renda 
 

Na sequência da melhora no mercado de trabalho e da recuperação da 
economia, o desemprego recuou pelo 9º mês seguido. No trimestre encerrado 
em setembro, a taxa de desocupação caiu de 13% para 12,4%, se comparado 
com o semestre imediatamente anterior. Isso significa que cerca de 524 mil 
pessoas deixaram a situação de desocupação. 

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 
foram divulgados na manhã desta terça-feira (31). 

No caso da população ocupada, houve um crescimento de 1,2% em 
relação ao trimestre anterior. Na prática, isso significa que mais de 1,1 milhão 
de pessoas foram reposicionadas no mercado de trabalho e voltaram a ter 
renda. 

De acordo com o levantamento, o número de empregados com carteira 
de trabalho ficou estável em 33,3 milhões de pessoas, enquanto o número de 
trabalhadores por conta própria cresceu 1,8% na comparação com o trimestre 
anterior (+402 mil pessoas). 

O resultado do trimestre ocorre ao mesmo tempo em que o mercado de 
trabalho reage diante do crescimento da economia. De janeiro a setembro, por 
exemplo, foram criadas 208,8 mil vagas formais de emprego no País, segundo 
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 

Rendimento 
O rendimento médio real habitual do trabalho fechou o trimestre 

encerrado em setembro em R$ 2.115, resultado estável frente aos R$ 2.108 do 
trimestre anterior e aos R$ 2.065 constatados em setembro de 2016. 

Já a massa de rendimento real habitual fechou o trimestre encerrado em 
setembro em R$ 188,1 bilhões, o que representa um crescimento de 1,4% em 
relação ao trimestre abril-maio-junho (mais R$ 2,7 bilhões). Frente ao mesmo 
trimestre de 2016, houve aumento de 3,9% (R$ 7 bilhões). O aumento 
acompanha a redução nos índices de desemprego. 
 
https://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/desemprego-cai-pelo-9-
mes-seguido-e-atinge-menor-nivel-do-ano 
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Salários crescem R$ 7 bi e comércio prevê melhor Natal em três anos 

 
01 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O mercado de trabalho brasileiro movimentou R$ 188,1 bilhões em 
salários no terceiro trimestre do ano. O resultado representa quase R$ 7 
bilhões a mais em circulação na economia no período de um ano, 
impulsionando a expectativa de venda para o próximo Natal. Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgados nesta terça-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Depois de atingir o auge de R$ 191,5 bilhões no quarto trimestre de 
2014, a massa de salários começou uma derrocada até atingir R$ 181,1 
bilhões no terceiro trimestre de 2016. De lá para cá, cresceu 3,9% - o que 
representa uma recuperação de R$ 7 bilhões. 

"Nós sabemos que a remuneração do trabalho é o combustível do 
consumo tanto de bens quanto de serviços. A tendência é que a gente revise 
para cima as projeções das vendas para o Natal deste ano", reconheceu Fabio 
Bentes, chefe da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

A CNC estima que o varejo movimente R$ 34,3 bilhões em vendas no 
Natal de 2017, um crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano 
passado, após dois anos seguidos de perdas. "O mercado de trabalho sempre 
dá o lastro para o consumo. Fatores temporários, como redução de IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados) ou liberação de saques do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) dão um empurrão, mas não 
sustentam", completou Bentes. 

Perspectiva 
O economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, concorda que o 

desempenho da massa salarial dá uma perspectiva melhor para as vendas de 
Natal. Além disso, com o aumento da população ocupada, muitas pessoas 
deixam de temer o desemprego, o que pode elevar o consumo. "Os sinais do 
mercado de trabalho são muito positivos, e são melhores do que o imaginado", 
disse Vale. 

Em apenas um trimestre, a massa de salários em circulação na 
economia cresceu R$ 2,6 bilhões. "A massa de salários cresce porque 
aumenta o total de pessoas ocupadas e o rendimento delas também", declarou 
Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 

Segundo Azeredo, o aumento na renda propicia o início de um círculo 
virtuoso, em que o crescimento da renda disponível gera mais demanda por 
bens e serviços e, consequentemente, impulsiona a produção e a geração de 
novos empregos. 

Em um ano, houve criação de 1,462 milhão de novos postos de trabalho 
em todo o País. A renda média também ficou maior, com alta de 2,4%, para R$ 
2.115. Em relação ao trimestre anterior, houve elevação de 0,3% no 
rendimento médio. 

Poder de compra 
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O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) lembra 
que o arrefecimento da inflação tem sido fundamental para a evolução da 
massa de renda no País, uma vez que deixa de corroer o poder de compra dos 
trabalhadores. 

"O crescimento da massa abre possibilidades de ter um maior 
dinamismo do mercado doméstico no fim do ano. Isso inclusive se expressa 
nos indicadores de confiança dos empresários. Mas ninguém está esperando 
nenhuma reviravolta. Tudo com muita calma, mas na direção favorável", 
ponderou Rafael Cagnin, economista-chefe do Iedi.  
 
http://www.dci.com.br/economia/salarios-crescem-r$-7-bi-e-comercio-preve-
melhor-natal-em-tres-anos-id661391.html 

 
Voltar ao índice  

 

http://www.dci.com.br/economia/salarios-crescem-r$-7-bi-e-comercio-preve-melhor-natal-em-tres-anos-id661391.html
http://www.dci.com.br/economia/salarios-crescem-r$-7-bi-e-comercio-preve-melhor-natal-em-tres-anos-id661391.html
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4. Empreendedorismo 

Brasil cai de 123º para 125º em ranking sobre ambiente de negócios 

 
31 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
A queda relativa foi consequência de progressos ainda maiores em outras 146 nações 
 

O Brasil caiu da 123ª para a 125ª posição no ranking do Banco Mundial sobre 
ambiente de negócios em 190 países do mundo, apesar de ter registrado um pequeno 
avanço na sua performance. A queda relativa foi consequência de progressos ainda 
maiores em outras 146 nações. 

Todos os sócios do Brasil no Mercosul e todos os seus parceiros no Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) estão à frente na classificação do Doing 
Business, o relatório anual que mede o impacto de regulações e da burocracia no 
funcionamento das empresas. 

Entre os itens avaliados estão o número de dias gastos na abertura de firmas, 
no pagamento de impostos, na obtenção de permissões de construção, na conexão 
com a rede elétrica e no registro de uma propriedade. Também são avaliados 
comércio exterior, acesso a crédito, solução de falências e concordatas e 
implementação de contratos. 

O excesso de burocracia e a lentidão na aprovação de reformas 
microeconômicas fazem com que o Brasil tenha uma posição historicamente baixa no 
ranking, atrás de países como Albânia, Botswana, Marrocos, Nepal e Namíbia. 

Representante do Brasil no Banco Mundial, o economista Otaviano Canuto 
disse que o sistema federativo e o "capitalismo de compadrio" contribuem para a má 
avaliação. "Criam dificuldades para colher facilidades", afirmou em entrevista a 
jornalistas brasileiros em Washington. 

Segundo ele, o comércio exterior foi a principal área que levou à melhoria na 
"nota" do país, de 56,07 para 56,45. A alta de 0,38 ficou abaixo do avanço médio de 
0,76 de todos os avaliados no ranking. 

Canuto afirmou que algumas das mudanças de aperfeiçoamento no ambiente 
de negócios ainda não se refletiram no ranking, por terem sido adotadas quase no fim 
do período de pesquisa. Entre elas, o economista mencionou a redução no número de 
dias abertura de empresas nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro e a 
simplificação na obtenção de licenças para construção no Rio de Janeiro. 

Além disso, ele ressaltou que o impacto de reformas macroeconômicas não é 
captado pelo estudo, que se foca no dia a dia das empresas. Segundo ele, nem 
mesmo a reforma trabalhista influencia o ranking. "O Doing Business captura apenas 
um pedaço do clima de investimentos mais amplo. A estabilidade macroeconômica 
também é importante e está fora do levantamento." 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/31/internas
_economia,637852/brasil-cai-de-123-para-125-em-ranking-sobre-ambiente-de-
negocios.shtml 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/31/internas_economia,637852/brasil-cai-de-123-para-125-em-ranking-sobre-ambiente-de-negocios.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/31/internas_economia,637852/brasil-cai-de-123-para-125-em-ranking-sobre-ambiente-de-negocios.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/31/internas_economia,637852/brasil-cai-de-123-para-125-em-ranking-sobre-ambiente-de-negocios.shtml
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ABStartups reuniu 7.392 participantes durante a 4º edição do case 2017 e 
apresentou novidades para ecossistema 

 
30 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Pelo quarto ano consecutivo, a ABStartups, entidade que representa o 
ecossistema, realizou durante os dias 26 e 27 de outubro, no Centro de 
Eventos PRO MAGNO em São Paulo, o CASE, maior evento latino-americano 
voltado para startups e reuniu 7.392 mil pessoas. Os participantes contaram 
com palestras nacionais e internacionais de alta qualidade e ainda tiveram a 
oportunidade de fazer networking qualificado. 

O evento teve aproximadamente 45 palestras sobre os mais variados 
temas relacionados a startups e empreendedorismo, divididas entre o palco 
principal e a plenária. Além disso, os participantes puderam participar de três 
trilhas separadas por área de conhecimento: hipsters, que reuniram criativos e 
designers; os hackers, responsáveis pelo desenvolvimento de soluções 
tecnologias; e por fim, os hustlers, com os especialistas em marketing e 
vendas. 

Após a abertura oficial, o espaço da plenária foi palco de uma série de 
palestras nacionais e internacionais, com grandes nomes, como Adeo Ressi, 
CEO do Founder Institute, que falou sobre como será o futuro já que estamos 
vivendo na era da disrupção completa. Logo em seguida, Marcio Kumruian, 
CEO da Netshoes, contou sobre os seus erros, acertos e os aprendizados 
durante a sua jornada empreendedora na internet. No final do dia, os 
participantes puderam conhecer as startups selecionadas pelo Pitch Gov.SP, 
projeto realizado entre ABStartups e o Governo do Estado. Os ganhadores 
foram MGov, Matific, Estante Mágica, Mira Educação, Dom Rock, Nextcode, 
Pris, Kitado,Smart Sindico, Colab, Portal Telemedicina, Legalbot, Saútil, 
Cittamobi e Safety Mobility . 

Enquanto isso, na Arena Hustler, Gustavo Caetano, CEO da Samba 
Tech, e Tallis Gomes, Fundador da Singu, abordaram o tema Always be Closing 
(ABC). Já Rosi Rodrigues, CGO da Iugu, mostrou como aplicar Growth Hacking 
em startups. 

No espaço Hipster, os participantes puderam contar com as palestras de 
Marco Tulio, Head of Enterprise Accounts na Zendesk, que comentou sobre o 
futuro do Customer Engagement, que vai desde o atendimento à experiência 
do cliente. No palco Hacker, o destaque foi para Cynthia Zanoni, Program 
Manager Latam da Microsoft, que explicou um pouco sobre os desafios de 
performance na web. 

No último dia do CASE, o palco principal contou com a presença e os 
ensinamentos do Paul Walsh, Vice-Presidente de Estratégia e Inovação da 
Plataforma Visa que abordou sobre o futuro dos meios de pagamentos, e Geoff 
Ralson, sócio da YCombinator, que mostrou a visão global sobre startups, 
capital de risco, novidades e tendências desse mercado para o futuro. 

Essa edição do CASE também contou com o lançamento da Radiografia 
do Ecossistema de Startups, que contou com a participação de mais de 1 mil 
startups ativas em todos os estados do Brasil, e a fase de coleta de dados 
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trouxe ainda as primeiras conclusões. Foi concluído, por exemplo, que o 
ecossistema ainda é predominantemente composto por empreendedores 
masculinos, cerca de 40% das empresas respondentes são formadas 
exclusivamente por homens, e segundo as próprias startups, as pessoas 
formam o pilar mais importante para seu sucesso. A radiografia mostrou 
também que quase três quartos dos respondentes avaliam as políticas públicas 
como uma das principais deficiências do ecossistema brasileiro. 

Enquanto isso, no palco Hustler os presentes puderam conhecer toda a 
história empreendedora de Alfredo Soares e ver quais estratégias ele usou 
para tornar a Xtech uma empresa bem-sucedida. Já os conteúdos 
apresentados na arena Hipster foram voltados para melhorar a experiência do 
cliente e mostrar como isso pode ser determinante para o crescimento das 
startups. 

O CASE foi encerrado com o anúncio dos ganhadores do Startup 
Awards, que elegeu as melhores startups, empresas e profissionais do 
ecossistema em 11 categorias. Os vencedores desse ano foram: João Kepler 
(Investidor-anjo), Monique Fernandes (Profissional de Imprensa), UFMG 
(Universidade), Cubo (Coworking), Startup Farm (Aceleradora), Mete a Colher 
(Impacto), Edson Mackenzie (Mentor), Itaú (Corporate), Michel Porcino 
(Herói/Heroina), MaxMilhas (Startup do Ano), Comunidade de Startups de São 
Paulo (Comunidade) 

“Pelo quarto ano consecutivo, o CASE foi um sucesso. O evento foi 
muito rico em conteúdo e espero que os temas que foram discutidos possam 
ter ajudado os empreendedores a tirarem as suas ideias do papel e colocá-las 
em prática. Além disso, esse resultado mostra que estamos no caminho certo 
para fomentar o ecossistema de startups”, finaliza Amure Pinho, Presidente da 
ABStartups. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/eventos-noticias-2/abstartups-reuniu-7-
392-participantes-durante-a-4o-edicao-do-case-2017-e-apresentou-novidades-
para-ecossistema/ 

 
Voltar ao índice 

https://ecommercenews.com.br/noticias/eventos-noticias-2/abstartups-reuniu-7-392-participantes-durante-a-4o-edicao-do-case-2017-e-apresentou-novidades-para-ecossistema/
https://ecommercenews.com.br/noticias/eventos-noticias-2/abstartups-reuniu-7-392-participantes-durante-a-4o-edicao-do-case-2017-e-apresentou-novidades-para-ecossistema/
https://ecommercenews.com.br/noticias/eventos-noticias-2/abstartups-reuniu-7-392-participantes-durante-a-4o-edicao-do-case-2017-e-apresentou-novidades-para-ecossistema/
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5. Curtas 

MP da prorrogação do Refis é publicada em edição extra do Diário Oficial 

 
31 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O presidente Michel Temer assinou a medida provisória que prorroga a 
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), conhecido 
como novo Refis. O prazo para adesão, que terminava nesta terça-feira (31), 
foi prorrogado para o dia 14 de novembro. Uma edição extra do Diário Oficial 
foi publicada na tarde de hoje com a MP. 

O programa permite o parcelamento com descontos de dívidas com a 
União, tanto de pessoas físicas quanto de empresas. O projeto de lei que 
tratava do assunto foi sancionado pelo presidente no dia 24 e publicado no 
Diário Oficial no dia seguinte. 

O novo Refis é resultado de muitas negociações entre a equipe 
econômica e os parlamentares. A proposta aprovada prevê descontos sobre os 
juros que podem variar de 50% a 90%, de acordo com a modalidade de 
pagamento escolhida; e de 25% a 70% para as multas. 

 
Média de reajuste dos serviços nos Correios atinge 1,2% 
 

31 de Outubro de 2017 
Fonte: Canal Içara 

 
Os serviços postais e telegráficos dos Correios terão reajuste. A 

diferença anunciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações é em média de 1,209% sobre os preços anteriores. O primeiro 
porte da Carta Comercial, por exemplo, terá o valor atualizado de R$ 1,80 para 
R$ 1,85. 

No caso de telegrama nacional redigido pela Internet, o novo valor é de 
R$ 7,69 por página. Já a tarifa da Carta Social, destinada aos beneficiários do 
programa Bolsa Família, permanece inalterada, em R$ 0,01, bem como a da 
Carta Não Comercial, que permanece com o valor de R$ 1,25. As novas tarifas 
não se aplicam ao segmento de encomendas e marketing direto. 
 

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 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


