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1. MDIC 

Programa aproxima micro e pequenas empresas de instituições de ensino 
superior 

 
01 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Projeto dos ministérios da Educação e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
busca qualificar os pequenos empreendedores para melhor desenvolvimento de seus 
trabalhos 

 
Com o objetivo de valorizar e apoiar as micro e pequenas empresas brasileiras, 

o programa Instituição Amiga do Empreendedor (IAE) foi lançado nesta terça-feira 
(31). O IAE foi apresentado pelos ministérios da Educação (MEC) e Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) a mais de 200 instituições de ensino superior. 

O projeto busca qualificar os pequenos empreendedores para melhor 
desenvolvimento de seus trabalhos. Atualmente, as micro e pequenas empresas 
brasileiras representam 98% do total das empresas privadas no País. São elas, 
também, as responsáveis por mais da metade dos empregos formais no mercado. 

De acordo com o MDIC, com a implantação do programa, as instituições 
parceiras deverão criar espaços para atuação de empreendedores em mercado, 
modelo de negócio, legislação, finanças e gestão. Tal orientação poderá ser prestada 
tanto pelo corpo docente da instituição, quanto por alunos que recebem assistência 
dos professores. As instituições que querem aderir ao projeto precisam se cadastrar 
pelo Portal IAE. 

O secretário de Educação Superior do MEC, Paulo Barone, considera que a 
ligação entre a universidade e o empreendedor trará mais conhecimento e segurança 
a este para fortalecer o negócio. “O Brasil tem um enorme impulso empreendedor, 
mas, eventualmente, ele não tem formação suficiente para conduzir seu negócio de 
forma sustentável”, explicou. 

Selo 
O Brasil tem hoje 15 milhões de pequenos negócios e microempreendedores 

individuais e 25 instituições de ensino superior já aderiram ao IAE, além de 22 com 
cadastro iniciado. O secretário especial da Micro e Pequena Empresa do MDIC, José 
Ricardo da Veiga, destacou que o objetivo é ter pelo menos 500 adesões de 
instituições de ensino superior. 

Em agosto, nove instituições assinaram um protocolo de intenções visando 
contribuir com o projeto. Uma das unidades de ensino pioneiras na parceria foi a 
Universidade Católica de Salvador, que desenvolveu projeto de apoio às vendedoras 
de acarajé. 

Para contato com a capacitação, o empreendedor interessado deve buscar 
uma das instituições que aderiram à parceria. Uma lista é disponibilizada para 
conhecimento de quais instituições são parceiras. As instituições que se filiam ao 
programa ganham o “Selo Instituição Amiga do Empreendedor”, demonstração de 
reconhecimento e visibilidade. 

 
http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/11/programa-aproxima-micro-e-
pequenas-empresas-de-instituicoes-de-ensino-superior 

 
Voltar ao índice   
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2. Tributos 

Brasileiros já pagaram R$ 1,8 trilhão em impostos em 2017, diz ACSP 

 
02 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Neste ano, o registro do montante ocorre 26 dias antes do que em 2016. 
 

O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou R$ 1,8 
trilhão por volta de 17h desta quinta-feira (2), segundo o “Impostômetro” da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O registro ocorre 26 dias antes 
do que em 2016, o que revela crescimento da arrecadação tributária. 

A marca de R$ 1,8 trilhão equivale ao montante pago em impostos, 
taxas e contribuições no país desde o primeiro dia do ano. O dinheiro é 
destinado à União, aos estados e aos municípios. 

“As receitas do governo já estão subindo acima da inflação, o que, 
combinado com o controle de gastos, começa a equacionar o ajuste fiscal. Ou 
seja, o ajuste fiscal de verdade está começando somente agora”, disse em nota 
Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). 

A expectativa, segundo ele, é de que o Impostômetro encerre o ano com 
cerca de R$ 2,172 trilhões pagos, valor superior às arrecadações dos últimos 
anos. 

O painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real está 
instalado na sede da associação, na Rua Boa Vista, região central da capital 
paulista. 

O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser 
acompanhado pela internet, na página do Impostômetro 
(www.impostometro.com.br). Na ferramenta, criada em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), é possível acompanhar quanto o 
país, os estados e os municípios estão arrecadando em impostos e também 
saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado. 
 
https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/brasileiros-ja-pagaram-r-18-
trilhao-em-impostos-em-2017-diz-acsp.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Brasileiros são os que mais procuram por produtos com certificado florestal 

 
03 de Novembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

 
Pesquisa apresentada pelo Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo 
Florestal) mostra que os consumidores do país estão dispostos a pagar mais caro por 
produtos com certificado de bom manejo florestal 
 

O consumidor brasileiro está entre os mais dispostos a colocar a mão no bolso 
e pagar mais caro por produtos florestais certificados. É o que aponta o resultado de 
uma pesquisa apresentada no mês passado pelo Forest Stewardship Council 
(Conselho de Manejo Florestal) durante a oitava edição da Assembleia Geral da 
organização não governamental. 

O FSC, na sigla em inglês, encomendou à consultoria GlobeScan um estudo 
sobre a marca em 13 diferentes países. A intenção era escanear as características e 
as necessidades desses mercados. O resultado apresentado pelo diretor executivo 
Eric Whan, em 11 de outubro, em Vancouver, mostra que o Brasil e a Indonésia são 
os que têm maior inclinação a comprar produtos de origem responsável, ou seja, que 
não agridam o meio ambiente. E ambos também lideram o ranking mundial do 
desmatamento. 

Questionados se investiriam dinheiro em artigos certificados, 40% dos 
entrevistados responderam que sim, com certeza, e 33% disseram provavelmente sim, 
totalizando 73%. A pesquisa on-line, dividida em diferentes painéis nacionais de 
apuração, consultou 10.435 pessoas no Brasil, na China, na Itália, na Indonésia, na 
África do Sul, na Índia, na Alemanha, no Reino Unido, na Austrália, nos Estados 
Unidos, no Canadá, na Rússia e no Japão. Em números gerais, a pesquisa indicou 
que 25% dos consultados comprariam produtos responsáveis e 32%, provavelmente. 
Além disso, aferiu que 48% conhecem e estão comprometidos com o FSC. 

Diretor-geral do sistema de certificação com mais credibilidade no mundo, Kim 
Carstersen confirma que o Brasil e a Indonésia estão no radar do FSC. “Temos áreas 
difíceis. A Amazônia, por exemplo. Existe muita madeira ilegal saindo dali. O mesmo 
ocorre na bacia do Congo, na África, e na Indonésia”, disse. 

Para Kim Carstersen, a instabilidade política é um dos principais adversários no 
combate ao desmatamento ilegal. “O Brasil é um país muito importante para o FSC. 
Temos muitas empresas certificadas, uma boa aliança com a indústria de plantação no 
Brasil. Temos também áreas certificadas na Amazônia. A confusão política, a 
corrupção, torna tudo muito mais difícil. É um desafio lidar com tantos interesses. A 
nossa estima é sempre pela legalidade”, reforçou. 

Diretora do FSC Brasil, Aline Tristão Bernardes denuncia que “80% da madeira 
nativa hoje no mercado brasileiro são ilegais. Os madeireiros da Amazônia que fazem 
certinho, que pagam impostos, que se enquadram na questão do trabalho justo, digno, 
não conseguem competir. Por isso exportam tudo”, argumentou. 

Selo 
Embora a pesquisa tenha detectado o aumento do interesse por produtos 

certificados, o selo impresso na embalagem não é a prioridade do consumidor. “Uma 
das conclusões é que os principais motivos da compra de produtos florestais são a 
qualidade, a certeza de que as florestas estão sendo manejadas de forma responsável 
e, por último, razões de saúde. Isso ao menos significa que o manejo florestal faz 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  6 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

parte da equação de valor”, ponderou o diretor-executivo da consultoria GlobeScan, 
Eric Whan, responsável pelo levantamento. 

A amostra também indica que o consumidor tem expectativa sobre questões 
relacionadas com a proteção das florestas, quer informações sobre sustentabilidade e 
cobra que a certificação seja realizada por organizações independentes. O selo de 
certificação pode ser visto, por exemplo, nas embalagens de suco e de leite na 
geladeira do consumidor. Quando ele aparece, significa que a empresa cumpriu os 
requisitos necessário. 

A pesquisa do FSC detectou o aumento do interesse por produtos certificados, 
mas também acusou um problema: a comunicação com o consumidor. São 
recorrentes as reclamações da poluição de informações nas embalagens. O estudo 
identificou que apenas metade dos entrevistados viram a etiqueta FSC e apenas 15% 
disseram confiar que a ONG protege as florestas. 

 “Nós precisamos comunicar claramente o valor de mercado, a importância e a 
relevância da certificação”, admite Jeremy Harrison, diretor de desenvolvimento de 
mercado do FSC. 

Pioneiro 
Criado em 1993, o FSC é o principal e mais antigo sistema de certificação de 

manejo florestal do mundo. Dividida em três câmaras — econômica, ambiental e social 
— a ONG avalia em 10 itens se a gestão das florestas é ambientalmente adequada 
(protege e conserva área de proteção e florestas de alto valor de conservação); 
socialmente benéfica (respeita os direitos dos trabalhadores das comunidades locais e 
dos povos indígenas); e economicamente viável (constrói mercados adicionando valor 
e criando um processo equitativo aos benefícios da certificação). 

Panorama nacional e internacional 
Atualmente, o Brasil tem 6.285.838 de hectares certificados na modalidade de 

manejo florestal e envolve 114 operações, entre áreas de florestas nativas e 
plantadas. Está no sétimo lugar no ranking total do sistema FSC. Na modalidade de 
cadeia de custódia — indispensável para evidenciar junto aos consumidores finais a 
proveniência florestal dos produtos certificados —, o país conta com aproximadamente 
1.024 certificados. No mundo, são 195.749.313 de hectares certificados em 84 países 
diferentes, sendo 33.269 no critério cadeia de custódia em 120 nações. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/03/internas_
economia,638392/brasileiros-sao-os-que-mais-procuram-produtos-certificado-
florestal.shtml 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Turismo 

Parques nacionais devem receber 11,5% a mais de turistas em 2017 

 
01 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Análise da Euromonitor International estima ainda que Brasil alcançará recorde 
em turistas em 2018, com 8,6 milhões de visitantes 
 

O número de turistas em parques nacionais crescerá 11,5% em 2017, 
segundo análise da Euromonitor International (Instituto de Inteligência 
Comercial). O levantamento estima ainda que, em 2018, o País deve alcançar 
o número recorde de 8,6 milhões de turistas nas unidades de conservação.  

"Esse crescimento representa a mudança de um país que demonstra 
que pode ir muito além do turismo de Sol e Praia e que tem a natureza como 
sua maior riqueza. Trata-se de um posicionamento mundial muito importante, 
pois somos o País com maior potencial do mundo em atrativos naturais para o 
turismo”, destaca o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), 
Vinicius Lummertz. 

O presidente também destacou a importância desses números, uma vez 
que a estimativa é superior a alta de 2% prevista para o mercado de viagens 
domésticas, e disse acreditar que é possível crescer ainda mais se o processo 
de concessão de serviços de apoio à visitação nas unidades for acelerado. 

“A saída para um aumento ainda maior do número de visitantes nos 
Parques Nacionais é a concessão para a iniciativa privada. Os casos de 
sucesso dos parques da Tijuca (RJ), Foz do Iguaçu (PR) e Fernando de 
Noronha (PE) comprovam essa necessidade”, afirma. 

Concessão 
Hoje, no Brasil, são 324 unidades de conservação, com abrangência de 

9% do território nacional. Dessas, 72 são Parques Nacionais, em 26 milhões de 
hectares.  

Fernando Sousa, diretor institucional do Grupo Cataratas, 
concessionário dos parques da Tijuca, de Fernando de Noronha e de Foz do 
Iguaçu, acredita que o aumento no número de visitas está ligado às melhorias 
em infraestrutura e serviços oferecidos nos locais. “O número de visitantes do 
Parque da Tijuca, por exemplo, subiu de 700 mil, no início da concessão, para 
1,8 milhão este ano, o que representa um crescimento de 17%”, afirma. 

Segundo ele, a concessão proporciona um salto de qualidade para todo 
o público, com acessibilidade, limpeza e manutenção continua, além de 
profissionalização dos serviços e uma experiência com mais informações para 
os turistas. 

Outras três unidades de conservação do País estão em processo de 
concessão: Parque Nacional de Brasília (DF), Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros (GO) e Parque Nacional do Pau Brasil (BA). 

Reconhecimento internacional 
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O Brasil aparece em primeiro lugar no ranking da World Travel and 
Tourism Council (WTTC) no quesito recursos naturais e os Parques Nacionais. 
O País também foi eleito como o de maiores belezas naturais pela revista 
turística internacional Conde Nast Traveller e como o país "mais legal do 
mundo" pelo canal norte-americano CNN. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/11/parques-nacionais-devem-receber-11-
5-a-mais-de-turistas-em-2017 
 

Voltar ao índice  
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5. Mercado Imobiliário 

Preço dos imóveis residenciais fica estável em outubro 

 
03 de Novembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O preço médio dos imóveis residenciais no País ficou estável entre 
setembro e outubro, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) feita com base nos anúncios de 20 cidades no 
site Zap Imóveis. 

Apesar da estabilidade no mês, o preço médio dos imóveis registra 
quedas de 0,56% no acumulado do ano e de 0,37% nos últimos 12 meses. Os 
resultados mostram desvalorização do mercado imobiliário, ainda mais 
considerando a inflação de 2,26% no ano e de 2,75% em 12 meses, conforme 
projeções do boletim Focus, do Banco Central. 

Em outubro, dez das 20 regiões cobertas pela pesquisa tiveram queda 
nominal dos preços anunciados, como foi o caso de Niterói (-0,26%), Distrito 
Federal (-0,38%), Rio de Janeiro (-0,47%) e Santos (-0,58%). 

Nas outras dez regiões, houve aumento nos preços em cidades como 
Goiânia (0,20%), Curitiba (0,24%), Porto Alegre (0,45%) e Belo Horizonte 
(0,51%). Na cidade de São Paulo, maior mercado imobiliário do País, foi 
registrado aumento de 0,16%. 

O valor médio do metro quadrado dos imóveis residenciais anunciados 
nas 20 cidades foi de R$ 7.633. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade 
com o preço mais caro do País (R$ 9.871), seguida por São Paulo (R$ 8.728) e 
Distrito Federal (R$ 8.255). 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/preco-dos-imoveis-residenciais-fica-estavel-
em-outubro/ 
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6. Empreendedorismo 

Confiança do empresariado é a maior desde julho de 2014, diz FGV 

 
01 de Novembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Para o superintendente de Estatísticas Públicas da FGV, Aloisio Campelo Jr., 
com o avanço mais expressivo dos indicadores da situação atual, a 
recuperação da confiança empresarial ganhou consistência nos últimos meses 
 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) avançou 2,6 pontos de 
setembro para outubro, indo a 90,3 – o maior nível desde os 91,3 pontos de 
julho de 2014. A constatação é do Instituto Brasileiro de Economia/Fundação 
Getulio Vargas (FGV IBRE), que divulgou nesta quarta-feira (1º/11), no Rio de 
Janeiro, o Índice de Confiança Empresarial de outubro. 

Para o superintendente de Estatísticas Públicas da FGV, Aloisio 
Campelo Jr., com “o avanço mais expressivo dos indicadores da situação atual, 
a recuperação da confiança empresarial ganhou consistência nos últimos 
meses”. 

Em relação ao futuro, o economista exemplifica o comportamento do 
indicador de emprego, que vem se recuperando lentamente, embora 
pressionado pela informalidade do mercado de trabalho. É esse 
comportamento do indicador de emprego, segundo Campelo Jr., que faz com 
que o pessimismo dê lugar a um otimismo moderado. 

“O indicador de emprego registra, pela primeira vez desde novembro de 
2014, um número maior de empresas prevendo mais aumento do que redução 
do total de pessoal ocupado nos meses seguintes”, explica. 

Indústria, serviços, comércio e construção 
O indicador divulgado hoje pelo Ibre/FGV mostra o Índice de Confiança 

Empresarial (ICE) consolidando os índices de confiança dos quatro setores 
cobertos pelas sondagens empresariais produzidas pelo FGV: indústria, 
serviços, comércio e construção. 

Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA-E) avançou mais que o 
Índice de Expectativas (IE-E) pelo terceiro mês seguido, reduzindo a distância 
entre os dois indicadores para 10,9 pontos. Enquanto o ISA-E cresceu 2,6 
pontos indo para 86,1, o maior desde os 86,8 pontos de dezembro de 2014, o 
IE-E subiu 1,5 para 97 pontos, o maior nível desde os 97,2 pontos de março de 
2014. 

A confiança do empresariado aumentou em todos os setores com a 
maior contribuição para a alta do ICE sendo dada pela indústria, cujo avanço 
foi de 0,9 ponto, o mesmo obtido pelo setor de serviços, seguido pelo comércio 
(0,7 ponto) e pela construção (0,1 ponto). 

Já o indicador que mede o ímpeto de contratações cresceu 1,8 ponto 
percentual em outubro, alcançando 101,8 pontos, sinalizando que há mais 
empresas prevendo aumento do que redução do quadro de pessoal nos 
próximos meses, algo que não ocorria desde novembro de 2014. 
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A maior contribuição para a alta na margem foi dada pelo comércio (1 
ponto), seguida por serviços (0,7 ponto) e pela construção (0,2 ponto). No mês, 
a indústria, no entanto, contribuiu negativamente com 0,1 ponto. 

A Fundação Getulio Vargas finaliza a análise constante do Índice de 
Confiança Empresarial destacando que houve difusão da alta da confiança 
entre os segmentos. 

Em outubro, a confiança cresceu em 63% dos 49 segmentos 
pesquisados para compor o ICE. Considerando-se médias móveis trimestrais, a 
proporção de segmentos em alta na margem é de 64% do total. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/01/internas_
economia,638086/confianca-do-empresariado-e-a-maior-desde-julho-de-2014-
diz-fgv.shtml 
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7. Curtas 

Desempenho dos serviços de telecomunicações melhora em setembro 

 
01 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal do Brasil 
 
Anatel registrou 12% menos reclamações na comparação com o mesmo 
período do ano passado 
 

Os serviços de telecomunicações tiveram um desempenho melhor em 
setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. A Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou 12% menos reclamações 
quanto à banda larga fixa, à telefonia móvel, à fixa e à TV por assinatura.  

Ao todo foram feitas 35,9 mil queixas a menos: o que corresponde a 
264,2 mil. Na categoria de cobranças indevidas, a maior parte das denúncias 
foi contra serviços de TV a cabo, que concentraram metade das reclamações, 
e telefonia móvel.  

Contudo, quanto à banda larga, 42% das reclamações foram em relação 
à qualidade dos serviços prestados, seguida pela TV por assinatura (10%). 

A Anatel disponibiliza um canal de atendimento ao consumidor, com os 
passos para registrar as reclamações dos serviços de telecomunicações. 
 
Mercado de produtos orgânicos cresce no Brasil 

 
01 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Em 2016, o mercado interno faturou R$ 3 bilhões. 
 
O mercado de produtos orgânicos está crescendo no Brasil e faturou R$ 

3 bilhões em 2016. No Brasil, já são mais de 15 mil produtores. 
No cultivo de orgânicos, o adubo e os nutrientes são retirados da própria 

natureza. As pragas e doenças são controladas com os inimigos naturais 
produzindo produtos livres do uso de agrotóxicos. 

O orgânico vai além das frutas, verduras e legumes. Quase todos os 
produtos têm sua versão orgânica: vinho, algodão, café, açúcar, azeite, soja, 
ovo, leite, carne bovina e até pasta de dente. 
 

Voltar ao índice  
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  13 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

8. 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 
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