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1. Comércio 

Atividade do comércio cresce 0,8% em outubro, revela Serasa 

 
07 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Em relação ao mesmo mês de 2016, o incremento foi de 6,5%; no acumulado 
do ano, a alta é de 0,3% 
 

O índice da Serasa Experian que mede a atividade do comércio 
brasileiro registrou crescimento de 0,8% em outubro na comparação com 
setembro, na série com ajuste sazonal. Em relação ao décimo mês de 2016, o 
incremento foi de 6,5%. No ano até outubro, a alta acumulada é de 0,3%. 

A comemoração ao Dia das Crianças no período foi um dos fatores que 
deram impulso para o movimento varejista, conforme os economistas da 
Serasa Experian. Além disso, os especialistas citam o avanço do crédito, a 
queda da inflação e a recuperação da renda real e do emprego que ajudaram a 
impulsionar a atividade varejista no mês passado. 

O crescimento da atividade varejista em outubro foi impulsionado pelo 
avanço de 6,4% do segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática 
(4,1%). Já as demais categorias do comércio apresentaram declínio: 
supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-2,3%), combustíveis e 
lubrificantes (-4,2%), veículos, motos e peças (-1,9%), tecidos, vestuário, 
calçados e acessórios (-0,8%), material de construção (-1,8%). 

No acumulado de 2017, somente as vendas de supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas registraram incremento (0,4%). O setor de 
material de construção foi o que mostrou a maior retração, de 14,8%, nessa 
base de comparação. 

Na sequência, aparecem os segmentos de móveis, eletroeletrônicos e 
informática, com declínio de 10,3%, e o de tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios, com baixa de 11,7%. Ainda houve queda no movimento dos 
consumidores no comércio de combustíveis e lubrificantes, de 9,2%, e de 
veículos, motos e peças, que cedeu 8,6% de janeiro a outubro deste ano. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/atividade-do-comercio-cresce-0,8--em-outubro,-
revela-serasa-id662336.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Preços do varejo para o Natal devem cair pela primeira vez desde 2009 

 
07 de Novembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
No ano passado, os preços para a data comemorativa subiram, em média, 
9,8%, e em 2015, a variação média foi de 10,9% 
 

Os preços do varejo para o Natal devem cair 1,1%, em média, em 
relação ao ano passado. É a primeira vez que a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê deflação para o período 
desde o início do levantamento feito pela entidade, em 2009. 

No ano passado, os preços para a data comemorativa subiram, em 
média, 9,8%, e em 2015, a variação média foi de 10,9%. 

Segundo a entidade, a queda nos preços deve acompanhar a tendência 
que vem sendo constatada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de queda da taxa de inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que deverá fechar o ano em torno de 3%. 

No levantamento sobre as expectativas do setor para o Natal divulgado 
hoje (7/11), a CNC elevou suas estimativas de crescimento das vendas para o 
Natal e de contratação de trabalhadores formais no período. 

A expectativa de crescimento das vendas subiu de 4,3 % para 4,8%, 
enquanto a estimativa para a contratação de trabalhadores formais passou de 
73,1 mil para 73,8 mil vagas. 

Com a revisão para cima da expectativa de vendas durante o período 
natalino, a CNC reviu também a projeção de arrecadação do setor, que deverá 
movimentar R$ 34,7 bilhões – crescimento de 4,8% na comparação com o 
Natal do ano passado. 

Para o chefe da Divisão Econômica da CNC, Fabio Bentes, “a inflação 
baixa, a redução na taxa de juros e a contínua melhora do mercado de 
trabalho” contribuíram para uma percepção mais positiva sobre as vendas 
deste final de ano. 

A publicação da CNC indica que o aumento nas vendas deverá ocorrer 
principalmente nas lojas de móveis e eletrodomésticos, que esperam 
movimentar R$ 3,1 bilhões (+17,4% a mais que no Natal de 2016). Destacam-
se também os segmentos de hiper e supermercados (R$ 11,6 bilhões), lojas de 
vestuário (R$ 9 bilhões) e de artigos de uso pessoal e doméstico (R$ 5 
bilhões). “Juntos estes segmentos deverão responder por dois terços das 
vendas natalinas deste ano”, estima Bentes. 

Contratações e salários 
Segundo a CNC, a expectativa positiva em relação ao volume das 

vendas durante o Natal também deverá se refletir em mais demanda por 
trabalhadores temporários. Ao revisar de 73,1 mil para 73,8 mil a previsão de 
contratação de trabalhadores formais para o Natal deste ano, a entidade 
destacou o aumento da oferta de vagas nos segmentos de vestuário e 
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calçados (48,4 mil vagas), seguidos por hiper e supermercados (10,3 mil) e 
pelas lojas de artigos de uso pessoal e doméstico (8 mil). 

A expectativa da CNC é de que 30% dos trabalhadores contratados de 
forma temporária para o Natal sejam efetivados após o período de festas. 
“Diante da perspectiva de retomada lenta e gradual da atividade econômica e 
do consumo no início de 2018, bem como dos impactos positivos sobre o 
emprego, decorrentes da reforma trabalhista, a taxa de absorção dos 
trabalhadores temporários deverá crescer”, analisou Bentes. De acordo com o 
economista da CNC, nos últimos dois anos, esse percentual não passou dos 
15%. 

A confederação também prevê o aumento de 7% (em valores nominais, 
sem considerar a inflação) no salário de admissão pago pelo comércio, que 
deverá ser de R$ 1.188. 

Para a entidade, o maior salário de admissão deverá ocorrer no ramo de 
artigos farmacêuticos, perfumarias e cosméticos (R$ 1.443), seguido pelas 
lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação (R$ 
1.389). 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/07/internas_
economia,639247/precos-do-varejo-para-o-natal-devem-cair-pela-primeira-vez-
desde-2009.shtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Planos de Saúde 

Planos de saúde serão obrigados a oferecer 18 novos procedimentos em 2018 

 
07 de Novembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

A partir de janeiro de 2018, a cobertura mínima obrigatória dos planos de 
saúde será ampliada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A nova 
listagem terá a inclusão de 18 novos procedimentos, entre exames, terapias e 
cirurgias, além da ampliação de cobertura para outros sete, incluindo medicamentos 
orais contra o câncer. Pela primeira vez, um medicamento para tratamento da 
esclerose múltipla foi incluído. 

A atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde será publicada 
amanhã (8) no Diário Oficial da União (DOU) e passa a valer a partir do dia 2 de 
janeiro. A nova lista é obrigatória para todos os planos de saúde contratados a partir 
da entrada em vigor da Lei nº 9.656 de 1998, ou àqueles que foram adaptados à lei. 

Entre os novos procedimentos obrigatórios está um medicamento 
imunobiológico para tratamento de esclerose múltipla, além de oito medicamentos 
orais para tratamento de cânceres de pulmão, melanoma, próstata, tumores 
neuroendócrinos, mielofiborese e leucemia. Também está entre as novas obrigações a 
realização de um exame PET-CT – para diagnóstico de tumores neuroendócrinos. A 
lista completa das incorporações está disponível no site da ANS. 

As operadoras que não cumprirem a nova listagem serão punidas com multas 
de R$ 80 mil por infração cometida. Para denunciar eventuais descumprimentos, o 
consumidor deve entrar em contato com a ANS e fazer a reclamação. Os canais de 
atendimento são: Disque ANS: 0800 701 9656 – atendimento telefônico gratuito, 
disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas (exceto feriados); o Portal da 
ANS; e o Núcleos da ANS, que funcionam com atendimento presencial de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 16h30 (exceto feriados), em 12 cidades localizadas nas cinco 
regiões do país. 

Rol de procedimentos 
Para saber se o procedimento receitado pelo médico está entre os obrigatórios, 

os consumidores podem consultar o site da agência. A lista de procedimentos 
obrigatórios cobertos pelos planos de saúde é atualizada a cada dois anos pelo 
Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde (COSAÚDE), formado por 
representantes de órgãos de defesa do consumidor, prestadores de serviços, 
operadoras de planos de saúde, conselhos e associações profissionais, e 
representantes de beneficiários. Depois de discutida no COSAÚDE, a proposta final de 
revisão é submetida à Consulta Pública no site da ANS. 

A ampliação da cobertura pode levar a aumento das mensalidades. Após a 
publicação da Resolução Normativa que amplia a lista obrigatória, a inclusão das 
novas coberturas é avaliada por um ano pela ANS. Caso a agência identifique impacto 
financeiro, este será avaliado no cálculo do reajuste do ano seguinte. 

 
https://www.istoedinheiro.com.br/planos-de-saude-serao-obrigados-a-oferecer-
18-novos-procedimentos-em-2018/ 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Turismo 

Intenção de viagem é a maior do ano 

 
 07 de Novembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
  
Índice aponta interesse de brasileiros viajarem nos próximos seis meses 
 

Para 26,5% dos brasileiros a expectativa é de viajar nos próximos seis 
meses. É o que diz um estudo do Ministério do Turismo. Trata-se do maior 
percentual registrado este ano e coincide com a chegada da alta temporada no 
país marcada pelo início do verão, férias escolares e festas de fim de ano. 
Deste total, 81,8% deverão aproveitar para descobrir os vários atrativos que os 
destinos domésticos oferecem. 

O automóvel aparece como vice-líder nos meios de transporte que 
deverão ser utilizados por quem deseja colocar o pé na estrada: 32,5%, atrás 
apenas do avião que se mantém líder com 57,1% da preferência. Em relação 
aos meios de hospedagem, hotéis e pousadas seguem como sendo a opção 
de preferência entre os entrevistados: 46,6%. Em seguida aparece a casa de 
amigos e parentes com 37,2% e residência própria com 8,3%. 

“O Brasil é repleto de destinos e atrativos capazes de agradar e encantar 
os mais diversos perfis de turistas. Essa pesquisa mostra que o brasileiro quer 
descobrir essas belezas e estamos muito confiantes que essa movimentação 
vai impulsionar o setor de viagens no país”, afirmou o ministro do Turismo, 
Marx Beltrão. 

Em relação ao destino, o Nordeste se mantém na liderança e segue 
sendo a região mais desejada pelos viajantes nacionais com 49% da intenção 
de viagem. O Sudeste deve ser o escolhido por 23,4%, seguido do Sul (14,3%), 
Centro-Oeste (8,7%) e Norte (4,6%). 

A Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem é realizada 
mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em Belo Horizonte, 
Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Juntas, 
essas capitais representam 70% do fluxo turístico doméstico brasileiro. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8279-
inten%C3%A7%C3%A3o-de-viagem-%C3%A9-a-maior-do-ano-3.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Estudo: Satisfação do e-consumidor na Black Friday 

 
07 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

A Yourviews, startup brasileira que oferece soluções completas de 
reviews para e-commerces, recentemente realizou um estudo com dados 
internos sobre as avaliações de e-consumidores na época da Black Friday. 

O período analisado foi do dia 20 ao dia 30 de novembro de 2016 (a 
Black Friday foi dia 25), sendo coletadas no total 38.781 avaliações. 

Esta pesquisa foi separada por duas categorias: reviews de lojas e 
reviews de produtos. A primeira, compreende as avaliações feitas a partir da 
satisfação do e-consumidor em relação ao processo de compra, atendimento e 
entrega. A segunda, revela a satisfação do cliente com o(s) produto(s) 
comprado(s). 

Através das reviews de lojas feitas no período indicado, 94,34% foram 
avaliações positivas (notas entre 5 e 4) e apenas 5,66% correspondem às 
avaliações negativas (notas entre 1 e 3). Esse dado representa que a maior 
parte dos e-consumidores se sentiram satisfeitos com o processo de compra 
do site, que devido aos insights fornecidos pela ferramenta de reviews, permite 
aos lojistas trabalharem constantemente em melhorias dentro de suas lojas, 
garantindo uma boa experiência para o usuário mesmo em “tempos de Black 
Friday”. 

O e-commerce já está presente em território nacional há mais de 20 
anos, e a Black Friday teve sua primeira edição em 2010, que inicialmente foi 
totalmente voltada para o comércio eletrônico. Com todos esses anos de 
experiência e aprendizado, os lojistas estão se aprimorando cada vez mais 
para oferecer um evento que satisfaça seus consumidores. Como pode-se 
perceber através desta pesquisa, 87,4% dos clientes se sentiram satisfeitos 
com o(s) produto(s) adquirido(s) na Black Friday, que atenderam às suas 
expectativas, além de mais de 90% recomendarem o(s) produto(s) que 
compraram a um amigo. 

Ainda neste período, foi observado que apesar da urgência de compra 
gerada pelos descontos oferecidos, os consumidores não deixam de consultar 
a confiança da loja. Prova disso são as mais de 2,5 milhões de avaliações 
lidas, indicando que mesmo com os preços atrativos o cliente preza pela 
credibilidade da loja e dos produtos. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google, o preço dos 
produtos continua sendo o fator mais importante para os consumidores na 
Black Friday, entretanto a confiança na loja e na marca ganharam espaço e 
aparecem em segunda e terceira posição, representando 40% dos fatores de 
decisão da compra do cliente. 

Esse estudo mostra que ter uma ferramenta completa de avaliações 
auxilia o lojista a transmitir a confiança da sua loja para seus consumidores, e o 
ajuda a se preparar melhor para o maior evento de e-commerce do Brasil, uma 
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vez que a opinião do cliente influencia outros compradores, oferece mais 
informações sobre o produto e gera conteúdo qualificado para o Google. Além 
disso, a ferramenta possibilita o varejista a identificar falhas na operação, 
melhorar o conhecimento sobre o seu público, sendo mais assertivo em suas 
ações e consequentemente gerando mais conversões. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/estudo-satisfacao-
do-e-consumidor-na-black-friday/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/estudo-satisfacao-do-e-consumidor-na-black-friday/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/estudo-satisfacao-do-e-consumidor-na-black-friday/
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Pesquisa aponta que empresas não estão preparadas para o 
Omnichannel 

 
 07 de Novembro de 2017 
Fonte: E-commerce News 

 
O consumidor multicanal é assim: entra numa loja física, pergunta para o 

vendedor se o produto está disponível em estoque, saca o celular do bolso e 
começa a comparar preços. 

A segunda edição da pesquisa Consumidor Omnichannel 2017, feita 
pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em parceria com a empresa 
de pesquisas Brazil Panels, levou entrevistadores à 60 lojas físicas, disfarçados 
de consumidores, para entender se os vendedores dessas lojas estrão 
preparados para a integração do online com o offline. 

“A política de preços é um assunto mal resolvido no omnichannel 
brasileiro”, comenta Claudio Vasquez, sócio da Brazil Panels. Segundo a 
pesquisa, 75% dos vendedores não quiseram ou não puderam equiparar 
preços com a loja virtual, para não perderem a venda. 

Houve casos em que os vendedores se mostraram agressivos ao 
perceber que os consumidores estavam comparando preços pelo celular. O 
percentual de “vendedores agressivos” subiu de 8% em 2014 para 14% em 
2017. 

Segundo Vasquez, isso é um sinal de despreparo e falta de treinamento 
das forças de vendas em lojas físicas. “O ideal é que o vendedor seja treinado 
para compreender o perfil do novo consumidor e tenha margem para equiparar 
o preço do físico com o virtual”, dia Vasquez. “Se a política de preços da 
empresa não permitir, que pelo menos o vendedor se saia com uma resposta 
cordial”, completa. 

Para o presidente da ABComm, Mauricio Salvador, muitas empresas 
estão investindo em tecnologias e processos, mas sua força de vendas não 
consegue acompanhar as mudanças. 

Outro ponto observado na pesquisa é que mais de um terço (34%) das 
lojas físicas não tinha o produto em estoque (pronta entrega) e 27% demoraria 
mais que dois dias para entregar na casa do consumidor. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-aponta-que-empresas-
nao-estao-preparadas-para-o-omnichannel/ 

 
Voltar ao índice  
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6. Infraestrutura 

Brasileiro é o povo mais insatisfeito do mundo no quesito infraestrutura 

 
 08 de Novembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense  

 
A média global de insatisfeitos com a infraestrutura de cada país é de 30%. O 
Brasil, com 60% dos entrevistados desgostosos, lidera o ranking 
 

Os brasileiros são os mais insatisfeitos com a infraestrutura, revela 
estudo da Ipsos, empresa independente na área de pesquisa de mercado 
presente em 88 países. O levantamento, realizado em 28 nações, descortina a 
incômoda posição do Brasil — líder nos aspectos negativos e ocupando as 
últimas posições nas avaliações positivas. Para especialistas, os dados 
refletem a má gestão dos projetos. 

A média global de insatisfeitos com a infraestrutura de cada país é de 
30%. O Brasil, com 60% dos entrevistados desgostosos, lidera o ranking, 
seguido por África do Sul (51%), Sérvia (49%) e Itália (43%). Na avaliação 
contrária, ou seja, das pessoas contentes com a situação nacional, os 
brasileiros estão em penúltimo lugar, com apenas 19%. O pior dado é a 
lanterna brasileira no item qualidade das rodovias, bem classificada por 
somente 29%, muito atrás do penúltimo país da lista, a Hungria, com 41%. 

Para Danilo Cersosimo, diretor da Ipsos, o levantamento retrata uma 
realidade histórica. “O Brasil sempre teve infraestrutura precária. Houve fases 
de mais investimento, mas nunca algo contínuo e sustentável”, avaliou. 
Segundo ele, a insatisfação é maior do que em outros países, porque o Brasil 
passou por um período em que parecia que os gargalos seriam mitigados, com 
promessas de investimentos para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. “Criou-se 
uma expectativa que não se confirmou”, disse. Cersosimo assinalou que a má 
gestão dos recursos resulta em desconfiança muito grande em relação às 
obras, por conta de corrupção, atrasos, planejamento ruim e projetos 
inacabados. 

A pesquisa revelou que os aeroportos são melhor analisados com 68% 
de avaliação ótima ou boa na média global. Lideram o ranking África do Sul 
(83%), Índia (81%), Colômbia (81%) e Nova Zelândia (79%). Na avaliação da 
qualidade dos aeroportos, os brasileiros ocupam a última colocação, com 47%. 
Para o diretor da Ipsos, isso ocorre porque, no Brasil, não se discute 
infraestrutura sob a ótica de política pública e de desenvolvimento sustentável. 
“Só se fala de grandes obras para geração de emprego. O argumento é bem 
utilitarista”, analisou. 

A qualidade da internet banda larga teve percentual global de 56% 
favoráveis, com Sérvia, Coreia do Sul e Índia no topo: 74%, 73% e 72%, 
respectivamente. O Brasil ficou com 37%, à frente apenas de Itália (35%) e 
Austrália (32%). “Surpreende ver países mais desenvolvidos menos satisfeitos, 
mas o nível de exigência é maior. A tendência, no caso da internet, é avaliar 
mais o serviço do que a infraestrutura”, justificou Cersosimo. 
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Para Marlon Ieiri, especialista em infraestrutura do escritório L.O. 

Baptista Advogados, o problema é que o país não investe na manutenção da 
infraestrutura, que acaba se deteriorando. “As concessões antigas estão sendo 
devolvidas por modelagens erradas. Agora, como o governo não tem dinheiro 
para investir, permite retorno maior do investimento para atrair a iniciativa 
privada. Mas precisamos melhorar a qualidade dos projetos”, avaliou. 
“Envergonha ver a colocação do Brasil nesse ranking, porque se gasta muito 
dinheiro, porém de maneira ineficaz. E a má gestão é pior do que a corrupção, 
porque duplica, triplica o valor dos projetos. ” 

A pesquisa ainda abordou o grau de satisfação da população mundial ao 
viajar de carro. No ranking, o Brasil é um dos últimos colocados com 51% 
versus média global de 61%. O país também ocupa as últimas colocações nas 
viagens de metrô, com 51%. Nos meios de transporte, a melhor posição 
brasileira é nas viagens de ônibus, com satisfação de 50%, próxima da média 
mundial (53%). 

Liderança incômoda 
Brasileiro é o campeão da insatisfação com infraestrutura, revela estudo 

da Ipsos. Levantamento realizado entre 25 de agosto e 8 de setembro, em 28 
países, aponta que, em média, 30% da população é insatisfeita com a 
infraestrutura. 

O Brasil é líder na pesquisa, com 60% dos entrevistados insatisfeitos, 
seguido por África do Sul (51%), Sérvia (49%) e Itália (43%) 

Entre os satisfeitos, a média é de 37%, sendo Arábia Saudita, Índia e 
Alemanha os primeiros colocados com 65%, 59% e 53%, respectivamente.  O 
Brasil é o penúltimo, com apenas 19% de satisfeitos 

Aeroportos são melhor analisados, com 68% de avaliação ótima ou boa 
entre os países. Mas os aeroportos brasileiros ocupam a última colocação, com 
aprovação de 47%. O Brasil também fica em último lugar na avaliação da 
satisfação com a qualidade das rodovias, com apenas 29%, bem distante do 
penúltimo lugar, a Hungria, com 41% 

Na banda larga, o Brasil é o antepenúltimo na avaliação positiva, com 
37% de satisfeitos, à frente apenas da Itália (35%) e Austrália (32%). 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/08/internas_
economia,639372/brasileiro-e-o-povo-mais-insatisfeito-no-quesito-
infraestrutura.shtml 
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7. Curtas 

Caixa vai liberar R$ 8,7 bilhões em crédito imobiliários até final do mês 

 
07 de Novembro de 2017 

Fonte: Correio Brasiliense  
 

Os contratos já aprovados pelo banco estavam estagnados por falta de 
recursos 
 

A Caixa Econômica Federal decidiu liberar R$ 8,7 bilhões em créditos 
imobiliários até 30 de novembro. Os contratos já aprovados pelo banco 
estavam estagnados por falta de recursos.  

“Com essa suplementação, a Caixa garante recursos suficientes para 
normalizar o ritmo de contratações do Programa Minha Casa Minha Vida para 
famílias com renda familiar bruta mensal de até R$ 4 mil”, informou a estatal 
em nota.  

Nos últimos meses, o crédito para financiamento imobiliário foi reduzido. 
No dia 25 de setembro, diminuíram o limite de empréstimos para imóveis 
usados, saindo de 70% para 50%.  

A Caixa corre risco de não ser enquadrada nas resoluções de Basileia, 
que estabelece normas para garantir a sustentabilidade financeira dos bancos. 
O banco tenta transformar a dívida de R$ 10 bilhões que tem com o FGTS em 
capital, tornando o Fundo proprietário de uma parte da estatal. A decisão 
precisa ser aprovada ainda pelo Conselho do FGTS e, posteriormente, no 
Tribunal de Contas da União (TCU). 
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8. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
20/11/2017 até 23/11/2017 – FENACAM 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE  
 
21/11/2017 até 24/11/2017 – FEIRA BRASIL PETRÓLEO E GÁS 2016 
Setor: Multisetores 
Local: Universo -Univercidade 
Cidade: Salvador - BA 
 
22/11/2017 até 25/11/2017 – FIAM 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Manaus 
Cidade: Manaus - AM 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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