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1. MDIC 

Marcos Pereira assina protocolo para a realização do Fórum Econômico 
Mundial em SP 

 
07 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Evento irá reunir líderes políticos e empresariais e está programado para 
acontecer nos dias 13 e 15 de março de 2018, na capital paulista 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, 
esteve em São Paulo nesta segunda-feira (6) para a assinatura do protocolo de 
intenção para a realização, no ano que vem na capital paulista, da edição 
latino-americana do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês). 
Também assinaram o documento o governador do estado Geraldo Alckmin, 
prefeito da cidade de São Paulo, João Doria, e a diretora do Fórum para a 
América Latina, Marisol Argueta de Barillas. 

O Fórum Econômico Mundial em São Paulo vai acontecer nos dias 13, 
14 e 15 de março do ano que vem e irá abordar, entre outros assuntos, a 
chamada “indústria 4.0”, que é a quarta Revolução Industrial, tema também 
que servirá de base para o encontro de Davos (Suíça). 

O ministro, que esteve pessoalmente envolvido nas tratativas para que o 
evento fosse realizado no Brasil, afirmou tratar-se de uma oportunidade ímpar 
para que o país seja protagonista de um dos principais encontros econômicos 
do mundo. Marcos Pereira iniciou as tratativas deste assunto com Klaus 
Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, em janeiro deste ano, quando 
participou do evento em Davos. Ao longo do ano, as negociações seguiram 
com Marisol Argueta de Barillas. 

 “Fico muito orgulhoso que o WEF Latin America será sediado no 
próximo ano em São Paulo. O governo brasileiro está empenhado em receber 
todos os representantes dos governos da América Latina e também do setor 
produtivo e acadêmico em nossa cidade”, disse Marcos Pereira. 

“Não tenho dúvida que vai ser um grande encontro com temas da maior 
relevância, que são desafios para todos. Como é que serão os governos, as 
lideranças, e o impacto da governança dos países, dos estados e dos 
municípios. O que isso interfere na iniciativa privada, no emprego e na atração 
de investimentos. É uma pauta muito bem elaborada e muito importante”, disse 
Alckmin. 

O evento 
O protocolo de intenções formaliza as responsabilidades de cada uma 

das partes envolvidas. A partir disso, também determina a criação de um grupo 
de trabalho com representantes dos signatários e de outras instituições 
relevantes. O objetivo é coordenar, apoiar e programar os preparativos para a 
realização do evento. 
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O WEF Latin America, também conhecido como “mini Davos”, volta para 
o Brasil após sete anos. Na última vez, em 2011, foi sediado na cidade do Rio 
de Janeiro. O encontro em São Paulo servirá como plataforma de exploração 
para três diferentes percursos:  ‘A Promoção de uma Liderança Responsável e 
de uma Governabilidade Ágil’, ‘A Garantia de Progresso Econômico para 
Todos’ e o ‘Potencial Aproveitamento da Quarta Revolução Industrial’. 

O programa incluirá mais de 50 sessões pensadas para que os Chefes 
de Estado possam tratar questões estratégicas. Serão assuntos de importância 
em níveis nacional e regional que serão debatidos, e com apresentação de 
possíveis soluções. Além de também fornecer e traçar caminho para mudanças 
de longo prazo. 

O Fórum Econômico Mundial para a América Latina é uma organização 
internacional localizada em Genebra, na Suíça, criada em 1971 por Klaus 
Schwab, seu atual presidente. O Fórum é responsável pela organização de 
encontros anuais na cidade suíça de Davos, com a participação e colaboração 
dos principais líderes políticos e empresariais do mundo. A próxima edição será 
no mês de janeiro. 

Fórum Econômico Mundial da América Latina 2017 
No início de abril deste ano, o ministro Marcos Pereira participou da 

edição do evento, em Buenos Aires. Um dos principais objetivos é fortalecer e 
aumentar o comércio entre Brasil e Argentina e com os demais parceiros da 
América Latina. Em 2017, a edição do WEF reuniu mais de mil empresários, 
ministros estrangeiros e altos funcionários e organismos internacionais em três 
dias de evento. 

Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo de São 
Paulo  
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2846-marcos-pereira-assina-
protocolo-para-a-realizacao-do-forum-economico-mundial-em-sp 
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Governo discute ações de fomento para Arranjos Produtivos Locais de 
todo o Brasil 

 
06 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

No País, os APLs empregam mais de 3 milhões de pessoas. Entre os dias 7 e 
9 de novembro, será realizada em Brasília a 8ª Conferência Brasileira de APLs 
 

Nos próximos dias 7, 8 e 9 de novembro será realizada em Brasília a 8ª 
edição da Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. O evento 
acontece a cada dois anos, e tem por meta mobilizar os segmentos produtivos 
e as principais instituições governamentais e não governamentais para o 
debate sobre a formulação de políticas públicas voltadas aos APLs. O tema 
central da conferência, que este ano será “APLs como Estratégia de 
Desenvolvimento: das condições necessárias às vantagens competitivas”, vai 
ser debatido por especialistas, gestores de arranjos, agentes financeiros, 
acadêmicos, parlamentares e representantes do governo e da sociedade civil. 

Além disso, durante todos os dias do evento, haverá espaço para 
reuniões bilaterais, apresentações audiovisuais sobre a política de arranjos e 
estandes de APLs selecionados, onde os visitantes poderão conhecer melhor 
as atividades desempenhadas por cada um desses aglomerados. O público 
esperado gira em torno de mil participantes. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas por qualquer interessado pelo site: 
www.conferenciabrasileiraapl.com.br 

Os APLs são aglomerações de empresas que estão num mesmo espaço 
físico e que apresentam especialização produtiva semelhante, além de 
manterem vínculos de articulação, cooperação e aprendizagem entre si e com 
associações empresariais, instituições de crédito, de ensino e governo. O 
secretário de desenvolvimento e competitividade industrial do Ministério da 
Indústria Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e também secretário executivo 
do Grupo de Trabalho Permanente para APLs, liderado pelo MDIC, Igor Calvet, 
ressalta que “os arranjos empregam cerca de três milhões de trabalhadores e 
englobam 59 setores produtivos, o que é um reflexo da grande diversidade da 
economia do Brasil”. 

Atualmente, há no país 677 Arranjos Produtivos Locais que geram 
emprego e renda em todas as cinco regiões brasileiras. Os APLs abrangem 
aproximadamente 40% dos municípios e reúnem cerca de 292 mil empresas, 
grande parte delas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 

Experiências exitosas 
O APL Tic Vale, do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

criado em 2012, em São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, 
englobava inicialmente 17 empresas. Hoje já reúne 77 e emprega mais de 1,6 
mil pessoas. Com um faturamento anual estimado em R$ 267 milhões, as 
empresas do Tic Vale prestam serviços para todo o Brasil e também exportam 
tecnologia para outros mercados. Para se ter uma ideia, países como Estados 
Unidos, Equador, Chile e Espanha fazem parte do banco de clientes. O 
faturamento com a exportação de produtos e serviços gira em torno de R$ 10 
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milhões por ano. O gestor do Tic Vale, Marcelo Nunes, explica que “ter um 
plano de ação e uma coordenação em comum para geração de negócios 
aumenta as perspectivas de sucesso e a competitividade de cada empresa, 
mesmo com a similaridade de ofertas”. 

No estado de Goiás um dos APLs de destaque é do ramo de 
confecções. Cerca de 300 empresas, distribuídas por seis municípios, geram 5 
mil empregos diretos e fabricam peças de vestuário, roupa íntima, cama, mesa 
e banho para revendedores de todo o país. Para o ano que vem a meta é 
começar a exportar a produção para outros países. A gestora do APL, Glady 
Duarte, citou a facilitação de acesso a linhas de crédito como uma das 
vantagens para as empresas que decidem fazer parte de um Arranjo Produtivo 
Local. Ela também destacou, como importante avanço para as atividades do 
arranjo de confecções, a montagem de seis laboratórios de costuras com 
equipamentos de última linha, vinculados aos institutos tecnológicos de Goiás. 
A aquisição dos laboratórios foi possível graças aos recursos disponibilizados 
pelo Programa Banco do Brasil Estruturante, direcionado para atender as 
empresas participantes das APLs e pelo Fundo Estadual de Ciência e 
Tecnologia (FUNCTEC). Cada laboratório recebeu R$ 1,5 milhão para sua 
construção. 

No Rio Grande do Sul, o APL de Polo Naval e de Energia de Rio Grande 
e Entorno, que reúne cerca de 90 empresas, encontra na dinâmica de 
cooperação dos APLs uma forma de driblar a crise que assola o setor naval. O 
gestor do arranjo, Danilo Giroldo, conta que nos últimos anos houve uma 
“brutal diminuição” dos postos de trabalho nas empresas que prestam serviço 
ao setor, mas que “graças ao apoio governamental já há o início de uma 
reestruturação de vagas de emprego. Também é possível participar de cursos 
de qualificação de mão de obra ociosa, e estamos tendo mais facilidade em 
captar recursos para a compra de um simulador de manobras navais que, 
quando estiver em pleno funcionamento, vai gerar receita para as associações 
de empresas”, explicou Giroldo. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2845 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio - Supermercados 

Supermercados dão descontos para alimentos “feios” 

 
06 de Novembro de 2017 

Fonte: Varejista 
 
As redes varejistas brasileiras estão abrindo espaço nas gôndolas para 

frutas, legumes e verduras visualmente feios, disformes ou com prazo de 
validade próximo do vencimento. Esse é o caso do Extra e Carrefour. A opção 
pela compra desses itens pode gerar até 40% de economia para o consumidor. 

Desde maio, os clientes do Extra podem encontrar na seção de hortifrúti 
descontos de 20% nos produtos fora do padrão – limões, laranjas, pimentões, 
chuchus, batatas, abobrinhas e tomates que dificilmente seriam colocados à 
venda pela aparência ou pelo curto prazo de validade. 

“Havia a necessidade de melhorar a capacidade de de compra do 
consumidor e oferecer um produto com faixa de preço melhor”, afirmou o 
responsável pela área de perecíveis do Extra, Marcos Pozzi. 

Eugenio Foganholo, diretor da Mixxer, consultoria de varejo e bens de 
consumo, diz que o consumidor não está acostumado a comprar alimentos 
desse tipo. “Há um movimento na sociedade para entender que eles são tão 
adequados quanto os outros. O produto pode estar feio, deformado, mas não 
deixa de ter valores nutricionais”. 

Legumes e frutas da "Fruta Imperfeita" 
No Extra, os produtos comercializados com desconto são vendidos em 

embalagens de 1 kg – todos passam pelo teste de qualidade da rede antes de 
serem disponibilizados ao consumidor. A ação está presente em todos os 
estados brasileiros, exceto na Bahia. 

O Carrefour lançou nesta semana programa similar. Batizado de Únicos, 
a iniciativa vai oferecer descontos a partir de 30% na compra de 11 frutas e 
legumes considerados fora do padrão – abobrinha italiana, batata, berinjela, 
beterraba, cebola, cenoura, chuchu, laranja pêra, maçã gala, pepino e tomate. 

O programa, ainda em fase de implantação, já está disponível todas as 
sextas-feiras nos hipermercados dos bairros Pinheiros e José Bonifácio, em 
São Paulo. 

O Atacadão, que pertence ao Grupo Carrefour, comercializa há dois 
anos alimentos fora do padrão estético com descontos. “Nenhum produto sofre 
tanta alteração como estes [frutas, legumes e verduras], com o desconto você 
aumenta a chance de venda e as perdas são menores para todo mundo: 
mercado, consumidor e produtor”, afirmou Foganholo. 

Uma das primeiras empresas a perceber o potencial de venda desse tipo 
de produto foi a Fruta Imperfeita, que desde 2015 trabalha com a entrega de 
cesta de produtos recusados pelo mercado por terem uma aparência fora de 
padrão. “As pessoas não conhecem esses produtos. Quando começamos, nos 
perguntavam se eram frutas estragadas”, disse a engenheira de alimentos e 
uma das criadoras da empresa, Nathalia Inada. 
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Segundo ela, é preciso levar em conta que a aparência não afeta a 
qualidade nutricional dos alimentos. “Um dos motivos para os alimentos serem 
imperfeitos é a questão climática. A plantação sofre, mas continua perfeita para 
o consumo”. 

De acordo com estimativa da Fruta Imperfeita, a iniciativa evitou que 320 
toneladas de frutas e legumes fossem para o lixo. “Ajudamos toda uma cadeia 
produtiva, desde o pequeno produtor”, diz Nathalia. 

A assinatura de entregas semanais de cestas de 5 kg de legumes ou 
frutas custa a partir de 96 reais por mês.  Atualmente a empresa tem 850 
clientes e atende bairros da zona sul de São Paulo. 

Vários supermercados oferecem descontos para produtos com prazo de 
validade perto do vencimento. Nos supermercados do grupo varejista GPA, 
Extra e Pão de Açúcar, os descontos chegam a 40% e abrangem produtos de 
diversas categorias, como biscoitos, chocolates, cereais, molhos, queijos, 
iogurtes e bebidas. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/6283/supermercados-dao-descontos-para-
alimentos-feios 
 

Voltar ao índice 

http://www.varejista.com.br/noticias/6283/supermercados-dao-descontos-para-alimentos-feios
http://www.varejista.com.br/noticias/6283/supermercados-dao-descontos-para-alimentos-feios
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3. Comércio - Varejo 

Indicador de vendas da Mastercard registra alta de 3,3% no varejo em 
setembro 

 
06 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Esse foi o quinto crescimento consecutivo na base de comparação anual 

 
As vendas no varejo brasileiro (excluídas as de automóveis e materiais 

de construção) aumentaram 3,3% em setembro na comparação com igual mês 
de 2016, segundo o indicador SpendingPulse, da Mastercard. Esse foi o quinto 
crescimento consecutivo nesta base de comparação, destaca a empresa. No 
terceiro trimestre, a média de expansão foi de 3,2%, que, por sua vez, é 
superior à alta de 1,1% verificada de abril a junho. 

O economista-chefe da Mastercard Advisors no Brasil, César 
Fukushima, afirma que foi possível perceber que a perspectiva de queda da 
taxa de desemprego e a ligeira melhora no crescimento salarial impactou 
positivamente as vendas do varejo, com um gradativo aumento na concessão 
de crédito. "Por mais que haja algumas incertezas do ambiente econômico 
atual, ainda mantemos a perspectiva de melhora gradativa no comércio 
varejista nos próximos meses", estima Fukushima. 

Entre os setores, supermercados, artigos farmacêuticos e móveis e 
eletrodomésticos mantiveram avanço acima do indicador total, enquanto artigos 
de uso pessoal e doméstico, vestuário e combustíveis tiveram desempenho 
inferior à média. 

No e-commerce, que mostrou aumento de 17,9% em setembro, os 
setores de móveis e vestuário se destacaram com crescimento superior à 
média deste canal de distribuição. Já os setores de hobby & livraria, eletrônicos 
e artigos farmacêuticos permaneceram abaixo da média do canal. 

Em relação ao desempenho das regiões brasileiras, o maior avanço foi 
no Norte (4,7%), seguido do Sul (4,5%) e do Sudeste (3,4%). No Nordeste (3%) 
e no Centro-Oeste (0,8%), as vendas ficaram abaixo da média de desempenho 
do País em setembro ante igual mês de 2016. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/indicador-de-vendas-da-mastercard-registra-
alta-de-3,3--no-varejo-em-setembro-id662051.html 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio Eletrônico 

Black Friday deve render R$ 2,5 bilhões ao comércio eletrônico, estima 
associação do setor 

 
06 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 

O montante representaria um aumento de 18% na comparação ao valor gerado 
em 2016, segundo a ABComm. 
 

A Black Friday deve render R$ 2,506 bilhões ao comércio eletrônico 
neste ano, segundo estimativa divulgada nesta segunda-feira (6) pela 
associação que representa o setor. O montante representaria um aumento de 
18% na comparação ao valor gerado em 2016. 

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a 
expectativa é de que as lojas virtuais recebam 10 milhões de pedidos no 
período de promoções, com valor médio de R$ 246 cada um. Ainda de acordo 
com a associação, devem ser mais buscados os produtos das categorias de 
informática, celulares, eletrônicos, moda e decoração. 

" O período demanda promoções e condições especiais, principalmente 
nesse momento de retomada da economia nacional", disse em nota o 
presidente da ABComm, Mauricio Salvador. "As pessoas estão comprando 
cada vez mais pela internet”. 

A estimativa da ABComm para a Black Friday é parecida com a da Ebit, 
empresa de informações sobre o comércio eletrônico brasileiro. Segundo a 
empresa, a estimativa é que as vendas atinjam ir R$ 2,185 bilhões, alta de 15% 
na comparação com 2016. A diferença é que a Ebit estima número menor de 
pedidos e com valores médios mais elevados: 3,1 milhões, com valor médio de 
R$ 695. 
 
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/black-friday-deve-render-r-25-
bilhoes-ao-comercio-eletronico-estima-associacao-do-setor.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Mercado Imobiliário 

Confiança e queda dos juros elevam venda de imóveis 

 
07 de Novembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O corte dos juros e os primeiros sinais de reação da economia já se 
refletem no mercado imobiliário. Na capital paulista, no acumulado de janeiro a 
agosto, foram vendidos 10.991 imóveis, uma alta de 20,8% em comparação ao 
mesmo período de 2016 (9.100 unidades), segundo o Secovi-SP, entidade do 
setor. 

No País, as vendas somaram 45.267 unidades de janeiro até agosto, um 
aumento de 25,5% frente aos mesmos meses de 2016, de acordo com a 
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). “O mercado 
vem ensaiando uma recuperação, embora gradual e lenta”, diz o economista-
chefe, do Secovi-SP, Celso Petrucci. 

Para especialistas, a política de queda dos juros tem tido papel 
importante na retomada das vendas. No fim de outubro, o Banco Central fez 
um novo corte na taxa Selic, para 7,5%. Segundo estimativa do Bradesco, a 
cada corte de 1 ponto porcentual nos juros básicos, a renda mínima exigida 
para financiar o imóvel cai de 6% a 8%. 

Cálculos do banco indicam que a queda de 1 ponto porcentual nos juros 
faz com que cerca de 1 milhão a mais de famílias passem a se tornar elegíveis 
a um financiamento imobiliário de R$ 200 mil. 

As economistas Daniela Cunha de Lima e Priscila Pacheco Trigo, do 
Bradesco, lembram, além disso, que a concessão de crédito para 
financiamento imobiliário cresceu em setembro. Elas avaliam que as diferenças 
regionais afetam o ritmo de tomada do crédito. Enquanto São Paulo deve 
liderar o ajuste de redução no estoque, no Rio de Janeiro ainda há dificuldade 
de vender. 

Reconstrução 
Apesar do desemprego alto, nos estandes as incorporadoras sentem 

uma melhora, ainda que tímida, na confiança do consumidor. O gerente 
logístico Michael Moreira, de 40 anos, pensava em comprar um apartamento 
desde o fim de 2016. Achou o lugar certo, mas fez as contas e se assustou 
com a simulação. “As parcelas eram altas demais e iria comprometer minhas 
economias”. 

Agora, ele conseguiu fechar a compra de um imóvel de um dormitório, 
na planta, na Grande São Paulo, e as parcelas, depois que o prédio for 
entregue e o financiamento for acertado com o banco, vão caber no bolso. “Se 
os juros não tivessem caído, não teria como comprar”. 

“Basta se colocar no lugar do comprador que se interessa por um imóvel 
na planta. Primeiro, ele paga as parcelas à construtora, só vai contratar o 
financiamento com o banco quando o prédio ficar pronto. Mas se vislumbra um 
movimento de queda dos juros, quer fechar negócio”, diz Pedro de Seixas, da 
Fundação Getulio Vargas. 
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O emprego na construção civil também reage, mas em ritmo mais lento. 

No acumulado do ano, foram perdidas 28,1 mil vagas na construção. Em 
setembro, no entanto, foram criados 380 postos de trabalho, segundo o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do 
Trabalho. Um dos contratados foi Valderez Ferreira, de 40 anos. 

“Sou pedreiro há 12 anos. Durante a crise, cheguei a voltar para 
Pernambuco quando o mercado de construção afundou. A saudade da família 
que ficou apertou e voltei para São Paulo para fazer bicos. Só agora fui 
registrado. Aos poucos, as coisas estão melhorando”. As informações são do 
jornal O Estado de S. Paulo. 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/confianca-e-queda-dos-juros-elevam-venda-
de-imoveis/ 
 

Voltar ao índice 
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6. Curtas 

Preços da energia e do botijão de gás sobem e puxam inflação da baixa 
renda 

 
07 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 

IPC-C1 passou de uma queda de 0,25% em setembro para uma alta de 0,42% 
no mês seguinte, segundo a FGV. 
 

Em outubro, a inflação percebida pelos consumidores de baixa renda 
ganhou força puxada pelo aumento de preços da energia elétrica e do botijão 
de gás, segundo o índice da Fundação Getulio Vargas (FGV). Também ficaram 
mais caros alimentos como batata e tomate. 

O IPC-C1 passou de uma queda de 0,25% em setembro para uma alta 
de 0,42% no mês seguinte. No ano, o indicador que mede a variação de preços 
para famílias com renda de até 2,5 salários mínimos mensais acumula alta de 
1,89% e, em 12 meses, de 2,14%. 

De setembro para outubro, no geral, sofreram aumento de preços os 
itens relativos a alimentação (de -0,25% para 0,42%), habitação (de -0,33% 
para 1,06%), saúde e cuidados pessoais (de 0,03% para 0,21%), despesas 
diversas (de 0,27% para 0,49%) e comunicação (de -0,05% para 0,6%). 

As maiores influências positivas foram: tarifa de eletricidade residencial 
(de -2,72% para 4,16%); batata inglesa (de -12,12% para 43,58%); gás de 
bujão (de 1,83% para 3,93%); tomate (de -10,24% para 10,70%); pão francês 
(de -1,21% para 1,03%). Já as maiores influências negativas foram: leite tipo 
longa vida (de -3,90% para -2,78%); tarifa de ônibus urbano (de -0,43% para -
0,42%); banana prata (de 1,02% para -7,22%); açúcar refinado (de -4,40% para 
-3,12%); feijão-carioca (de -8,49% para -5,80%). 
 

Voltar ao índice 
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7. Feiras 

 
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 
 
09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
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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 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


