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1. Tributos 

Empresas gastam 1.958 horas e R$ 60 bilhões por ano para vencer 
burocracia tributária, apontam pesquisas 

 
20 de Novembro de 2017 

Fonte: G1  
 

Brasil é o país onde mais se gasta tempo calculando e pagando impostos, 
segundo Banco Mundial; governo lançou medidas de simplificação e discute 
reforma tributária. 
 

A cada 200 funcionários, 1 trabalha na área contábil no Brasil. Nos 
Estados Unidos, a proporção é 1 para mil e, na Europa, 1 para 500. As 
informações são da diretoria da Stefanini, multinacional brasileira de tecnologia 
presente em 40 países, e dão uma dimensão da complexidade da tarefa de 
calcular e pagar impostos no Brasil. 

O pagamento dos impostos em si é apenas uma das etapas de um 
processo burocrático. Antes disso é preciso calcular o valor do tributo a ser 
recolhido, preencher uma série de formulários e analisar um emaranhado de 
normas para verificar aquilo que pode ser descontado ou eventualmente 
transformado em crédito tributário. 

O Brasil é o país onde se gasta mais tempo para lidar com a burocracia 
tributária no mundo. De acordo com relatório divulgado no dia 31 de outubro 
pelo Banco Mundial, as empresas gastam em média 1.958 horas por ano para 
cumprir todas as regras do Fisco (leia mais abaixo). 

Tudo isso custa caro. A estrutura de tecnologia e recursos humanos que 
as empresas precisam montar para lidar com a burocracia consome cerca de 
1,5% do seu faturamento anual, aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT). Isso significa um gasto de cerca de R$ 60 
bilhões em 2016 somente para calcular e pagar impostos. 

Muitos impostos 
Segundo o IBPT, existem hoje em vigor no Brasil 63 tributos e 97 

obrigações acessórias – conjunto de documentos, registros e declarações 
utilizadas para o cálculo dos tributos e que precisam ser enviados ao Fisco 
dentro de prazos pré-estabelecidos sob pena de multa. 

Além disso, estima-se que cada empresa tem que seguir atualmente 
mais de 3.790 normas, o equivalente a 5,9 quilômetros de folhas impressas em 
papel formato A4, segundo o IBPT. A cada dia, uma média de 30 novas regras 
ou atualizações tributárias são editadas no país. Ou seja, a cada hora, mais de 
uma nova norma tem que ser seguida ou levada em conta no cálculo dos 
impostos. 

O Brasil discute há anos a necessidade de fazer uma reforma tributária e 
simplificar o pagamento de impostos. Atualmente, há uma proposta em análise 
no Congresso. O foco é a unificação de alguns impostos e fim de isenções 
fiscais. Não há previsão, no entanto, de redução de carga tributária em termos 
de percentual do PIB. 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

O peso da burocracia nas empresas 
Mais do que desperdício de tempo e de gente, toda a burocracia e 

complexidade tributária representa um custo adicional para as empresas, que 
inevitavelmente é repassado aos preços dos produtos e serviços e reduz a 
competitividade do Brasil. A título de comparação, R$ 60 bilhões é o valor que 
o governo pretende arrecadar até 2018 com o pacote de mais de 90 projetos 
de privatização. 

"É tudo tão complexo, são tantas guias, tantas exceções à regra, que 
ninguém sabe direito como pagar”, afirma Jorge Sukarie, presidente da 
empresa de tecnologia Brasoftware. Ele explica que cada tributo exige um 
diferente tipo de cálculo, que cada estado possui uma regulamentação 
específica e que muitas das informações precisam ser enviadas em duplicidade 
uma vez que nem todos os sistemas governamentais estão integrados. 

Dos 220 funcionários da Brasoftware, 14 atuam nas áreas contábil e de 
folha de pagamento. E a avaliação do empresário é que a sua equipe trabalha 
mais para o governo do que para a empresa. "Para mim é muita gente. Eu 
penso que eu não deveria ter metade disso, considerando que eu pago duas 
auditorias externas e toda tecnologia por trás”, diz o empresário. 

Segundo a contadora Andrea Faustino, a equipe gasta mais tempo 
lidando com a burocracia do que atendendo clientes ou produzindo relatórios 
internos. "Nosso maior custo é com as auditorias para ter certeza de que a 
documentação está 'ok' e para não ter problema com a fiscalização", afirma. 

'A mais complexa e a mais eletrônica' 
O avanço da tecnologia e a digitalização das escriturações acabou nos 

últimos anos com boa parte da papelada e carimbos. Desde 2013, por 
exemplo, os livros fiscais não precisam mais ser encadernados e registrados 
nas juntas comerciais. 

Atualmente, praticamente todas as declarações e registros são 
exportados diretamente para os sistemas desenvolvidos pelo Fisco e 
transmitidos via internet. Mas a informatização não trouxe necessariamente 
mais simplificação para a vida das empresas. 

"Costumo dizer que o Brasil tem a burocracia mais complexa e a mais 
eletrônica do mundo", afirma Marco Stefanini, presidente da Stefanini. 

Pesquisa recém-divulgada pela Fiesp, mostra que para 91,4% das 
empresas, a burocracia afeta a competitividade. E para 90,2% das empresas, a 
burocracia estimula a corrupção. Para os entrevistados, as mudanças mais 
importantes para reduzir a burocracia seriam o fim da necessidade de 
prestação de informações repetidas ao governo, a criação de um cadastro 
único de regularidade fiscal e o estabelecimento de prazos máximos para que 
um requerimento seja concedido/aprovado. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/empresas-gastam-1958-horas-e-r-60-
bilhoes-por-ano-para-vencer-burocracia-tributaria-apontam-pesquisas.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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2. Serviços – Mobilidade Urbana 

Recursos do FGTS vão financiar obras de mobilidade 

 
20 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Empresas privadas poderão acessar valores para executar melhorias no setor 
de transportes das cidades, com a implantação de BRTs, VLT e terminais 
 

Para melhorar a infraestrutura de mobilidade no ambiente urbano, o 
Ministério das Cidades lançou uma nova linha de crédito para financiar projetos 
da iniciativa privada. 

Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) serão 
disponibilizados pelo programa Avançar Cidades, e vão abranger implantação 
de BRTs, Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), terminais rodoviários e pontos de 
ônibus.  

Com as obras, a circulação de pessoas e a prestação dos serviços de 
transporte deve ter um salto de qualidade. A autorização dos projetos propostos 
pelas empresas passa pelos governos locais, que vão gerenciar a adequação 
dos contratos. 

As empresas interessadas devem preencher a carta-consulta, na página 
do Ministério das Cidades, e entregá-la na Caixa Econômica Federal (CEF). 
Como o processo é contínuo, não há prazo definido para as inscrições. Os 
projetos selecionados têm um ano para serem executados. 
 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/recursos-do-fgts-vao-financiar-
obras-de-mobilidade 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/recursos-do-fgts-vao-financiar-obras-de-mobilidade
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/recursos-do-fgts-vao-financiar-obras-de-mobilidade
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3. Bem-Estar do Consumidor 

IGP-M na 2ª prévia de novembro fica em 0,37%, revela FGV 

 
21 de Novembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) teve alta de 0,37% na 
segunda prévia de novembro, após o avanço de 0,30% na segunda prévia de 
outubro. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, 21, pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula recuo de 
1,55% no ano e redução de 1,02% em 12 meses. 

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem 
a segunda prévia do IGP-M de novembro. O IPA-M, que representa os preços 
no atacado, subiu 0,43%, ante uma alta de 0,36% na segunda prévia de 
outubro. O IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou alta de 
0,23%, depois da elevação de 0,24% na segunda prévia de outubro. Já o 
INCC-M, que mensura o custo da construção, teve alta de 0,28% na prévia de 
novembro, ante aumento de 0,11% na segunda prévia de outubro. 

O IGP-M é amplamente usado como referência para reajuste de 
contratos de aluguel. O período de coleta de preços para cálculo do índice foi 
de 21 de outubro a 10 de novembro. No dado fechado do mês passado, o IGP-
M teve alta de 0,20%. 

IPAs 
Os preços dos produtos agropecuários medidos pelo IPA Agrícola 

subiram 0,23% no atacado na segunda prévia de novembro do IGP-M. Na 
mesma prévia de outubro, houve alta de 0,60%, informou a FGV. Já os 
produtos industriais no atacado mensurados pelo IPA Industrial tiveram 
aumento de 0,50% na segunda prévia de novembro, ante uma elevação de 
0,27% na segunda prévia de outubro. 

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de 
Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao 
longo da cadeia produtiva, os bens finais subiram 0,51% na segunda leitura de 
novembro, após uma alta de 0,39% na segunda prévia de outubro. 

Os preços dos bens intermediários tiveram alta de 1,81% na leitura de 
novembro, após o aumento de 1,29% na mesma prévia do mês passado. Os 
preços das matérias-primas brutas caíram 1,34% na segunda prévia de 
novembro, depois de terem recuado 0,80% na mesma leitura do mês de 
outubro. 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/igp-m-na-2a-previa-de-novembro-fica-em-037-
revela-fgv/ 
 

Voltar ao índice  
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4. Emprego 

Aumento de empregos em outubro foi puxado por comércio, indústria e serviços 

 
20 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 
O aumento do número de empregos formais em outubro foi puxado pelos 

setores de comércio, indústria de transformação e serviços. De acordo com números 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados hoje (20) 
pelo Ministério do Trabalho, 76.599 vagas foram criadas no mês passado. O resultado 
de outubro é o melhor do ano até agora. 

O comércio foi o setor que mais se expandiu no último mês, com 37.321 novos 
empregos formais, dos quais 30.187 no comércio varejista. 

A indústria de transformação teve o segundo melhor desempenho, com 33,2 
mil novos postos de trabalho, graças sobretudo ao desemprenho da indústria de 
produtos alimentícios, que abriu 20.565 vagas. 

Já o setor de serviços criou 15.915 vagas de emprego formal em outubro. 
No acumulado do ano, o saldo de empregos chega a 302.189 novas vagas, 

crescimento de 0,79% em relação ao mesmo período de 2016. Para o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, os resultados de outubro do Caged indicam consolidação 
da recuperação econômica. “Mostra que as políticas adotadas pelo governo estavam 
corretas”, destacou. 

Reforma trabalhista 
Segundo Nogueira, a entrada em vigor da nova legislação trabalhista vai influir 

positivamente no mercado de trabalho formal do país. “Em que pese os 45 milhões de 
trabalhadores na informalidade, nós temos a convicção de que só os contratos nas 
novas modalidades, como a jornada parcial, jornada de trabalho intermitente e 
teletrabalho, teremos mais 2 milhões de empregos novos”. 

De acordo com o ministro, os empregos com jornada intermitente, por exemplo, 
devem surgir em setores de serviço como bares e restaurantes e de Tecnologia da 
Informação (TI). 

Em relação à contagem dos empregos formais com jornada intermitente, uma 
vez que o trabalhador poderá ter mais de um contrato, Nogueira disse que a regra 
será “um trabalhador, uma vaga [computada pelo Caged]”. 

Para se adaptar às novas modalidades de contratação, o sistema de dados do 
Caged passará a incluir informações sobre salário/hora/atividade. 

Nogueira reconheceu que o trabalhador intermitente ainda não pode ser 
contado na série histórica do Caged, e disse que, em dezembro, quando forem 
incluídas as modalidades criadas pela nova lei trabalhista, a divulgação dos números 
do cadastro será feita separadamente. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/aumento-de-
empregos-em-outubro-foi-puxado-por-comercio-industria-e-servicos 
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Desemprego entre jovens é o dobro da média global 

 
21 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O desemprego entre os jovens no Brasil é o maior dos últimos 27 anos. Dados 
apresentados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam que, ao fim 
de 2017, praticamente 30% dos jovens brasileiros estarão sem trabalho. O índice é 
mais de duas vezes superior à média internacional. 

Segundo a OIT, o desemprego entre jovens no mundo é de cerca de 13,1%. A 
situação brasileira só é equivalente às taxas registradas nos países árabes, que viram 
o desemprego desencadear uma importante crise política e social a partir de 2011. 

Hoje, entre as mais de 190 economias avaliadas pela OIT, 36 delas têm uma 
situação pior que a do Brasil para os jovens. Na Síria, por exemplo, a taxa de 
desemprego nessa faixa é de 30,6% e no Haiti, de 34%. 

A queda do crescimento da economia brasileira, a informalidade e as 
incertezas de investimentos foram responsáveis pelo aumento do desemprego 
brasileiro em geral e também entre os jovens. “Houve uma enorme desaceleração de 
alguns países, entre eles o Brasil", disse a diretora de Política de Desenvolvimento e 
Emprego da OIT, Azita Awad. 

Em 1991, a taxa brasileira de desemprego entre os jovens era de 14,3% e, em 
1995, chegou a cair para 11,4%. Mas a segunda metade da década de 90 registrou 
um aumento, com um pico em 2003. Naquele ano, o desemprego de jovens era de 
26,1%. Entre 2004 e 2014, a taxa caiu, chegando a 16,1%. E, com a crise, voltou a 
subir, atingindo no ano passado 27,1%. A estimativa da OIT para este ano é de 29,9%. 

América Latina 
A situação brasileira acabou afetando as médias de toda a região latino-

americana, que teve o maior salto de desemprego no mundo entre essa camada da 
população. O continente terminará 2017 com seu nível de desemprego mais alto 
desde 2004. A taxa entre os jovens chegará a 19,6%, contra um índice de apenas 
14,3% em 2013. Apenas neste ano, 500 mil jovens extras ficarão desempregados e a 
região deve somar 10,7 milhões de pessoas nessa situação. 

Questionada sobre o impacto do desemprego entre os jovens para os países 
mais afetados na América Latina, Awad fez alusão ao movimento de contestação que 
gerou a Primavera Árabe. "Basta ver o que ocorreu no Norte da África", alertou. 
Segundo ela, empregos estão no topo das prioridades para essas sociedades. 

Os números latino-americanos contrastam com os dados da América do Norte 
e da Europa. Nos EUA e Canadá, a taxa deve ser a menor desde 2000, com 10,4% 
dos jovens desempregados. Na Europa, a crise de 2009 ainda é sentida. Mas os 
números de desemprego começam a perder força. Para 2017, o ano deve fechar com 
uma taxa de 18,2%, o quarto ano consecutivo de queda. Em 2013, essa taxa chegava 
a ser de 23,3%. 

No mundo, um total de 70,9 milhões de pessoas com até 24 anos estão sem 
trabalho. Esse número deve piorar em 2018, com 71,1 milhões de jovens 
desempregados. 

Nem-nem 
Os dados também revelam que uma parte considerável dessa camada da 

população deixou de procurar emprego. Em 1997, 55% dos jovens com até 24 anos 
estavam no mercado de trabalho. Hoje, essa taxa é de 45%. Para a OIT, essa queda 
não significa apenas que eles estão permanecendo nas escolas e universidades por 
mais tempo. Um indicador disso é que 21,8% dos jovens em 2017 nem trabalhavam e 
nem estudavam. 
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Outro destaque da OIT se refere ao número de jovens que, mesmo 
trabalhando, não consegue sair da pobreza. No mundo, esse total chega a 160 
milhões de pessoas, que ganham menos de US$ 3,1 por dia. "Eles representam 39% 
de todos os jovens que trabalham", destaca a diretora da entidade. Na América Latina, 
a taxa é de 9,1%, com 4 milhões de pessoas vivendo nessa situação. As informações 
são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 
http://www.dci.com.br/economia/desemprego-entre-jovens-e-o-dobro-da-media-global-
id665040.html 
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Das 33 milhões de vagas no país, 57% estão em empresas de pequeno porte 

 
20 de Novembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense  

 
Para o presidente do Sebrae, são elas que puxam a retomada do mercado de 
trabalho. Com a abertura do Simples ao trabalhador rural, estima-se que mais 4 
milhões vão aderir 
 

Quando sua mãe, Lúcia Helena Santos, 50 anos, passou a fazer parte do 
contingente de 14 milhões de desempregados no país, Talita Carvalho Dantas, 25, 
decidiu acompanhá-la. Insatisfeita com a carreira administrativa, pediu demissão da 
construtora onde trabalhava e investiu no talento da mãe, cozinheira de mão cheia. 
Abriram um bufê para festas, com a colaboração de uns cinco conhecidos. Hoje, dois 
anos e meio depois, a folha de pagamento tem cerca de 30 funcionários. 

“O povo não deixa de fazer festas, com ou sem crise. Não tem tempo ruim. 
Eles parcelam a dívida, negociam o preço, dão vários cheques, enfim, o importante é 
comemorar com a família e os amigos. Manter a alegria”, diz Talita, contente por ter 
entrado no mercado de alimentação. Embora sob forte concorrência, o bufê de Talita 
faz, pelo menos, um aniversário, casamento, batizado ou festa corporativa ao mês, 
com tendência de aumento neste fim de ano. “O sabor de nossos petiscos é nosso 
cartão de visitas”, diz. 

Talita e Lúcia são exemplos do universo que mais emprega no país. Cerca de 
12,5 milhões de micro e pequenas empresas respondem por mais da metade (57%) 
dos empregos com carteira assinada. Ou seja, dos cerca de 33 milhões de vagas 
formais, quase 19 milhões são geradas pelos pequenos. 

Dados oficiais apontam ainda que, na recuperação de vagas registrada este 
ano, grandes e médios empregadores continuam demitindo. A variação positiva no 
mercado de trabalho provém do segmento empresarial de pequeno porte. 

“São as pequenas e microempresas puxando a retomada do mercado de 
trabalho”, disse o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, em palestra no 
Correio Debate — Os Avanços do Sistema Simples Nacional. “A crise nos é favorável”, 
completou. “Quem inova é o pequeno, que abre suas portas” à formação da mão de 
obra. 

Formalização 
Ele destacou ainda o efeito formalização, após a criação da figura do 

microempreendedor individual (MEI). Hoje, são cerca de 7,6 milhões de brasileiros 
inscritos no regime do MEI, cujo teto de faturamento subirá de R$ 60 mil para R$ 81 
mil anuais, ou R$ 6,75 mil mensais, a partir de janeiro de 2018. 

O teto de faturamento bruto anual para o Simples Nacional também subirá dos 
R$ 3,6 milhões atuais para R$ 4,8 milhões. Outras mudanças foram introduzidas na 
legislação para vigorar a partir do ano que vem, garantindo, por exemplo, a geração de 
empregos. “A questão do emprego, talvez, tenha sido um dos maiores avanços” das 
alterações do Simples, disse Afif. 

Por exemplo: a alíquota tributária simples sobre a receita bruta mensal deixará 
de existir. As tabelas serão resumidas em cinco anexos, com seis faixas de 
faturamento. Haverá redutor de impostos para empresas do Simples com gastos de 
28% ou mais da receita bruta com funcionalismo. Quanto maior a folha de pessoal, 
menor a alíquota. 

“A questão do emprego talvez tenha sido um dos maiores avanços” das 
alterações do Simples, segundo o presidente do Sebrae. Foram eliminadas obrigações 
acessórias, segundo ele, e foi criado o fator emprego. 



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

Os pequenos trabalhadores rurais poderão ser inscritos no Simples. Há a 
expectativa de que a medida atinja cerca de quatro milhões de pessoas. Também 
pequenos fabricantes de bebidas, desde que tenham registro no Ministério da 
Agricultura, poderão aderir ao Simples. E os donos de salões de beleza deixam de 
agregar as receitas da manicure e do cabeleireiro. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/20/internas_econo
mia,642232/das-33-milhoes-de-vagas-no-pais-57-estao-em-empresas-de-pequeno-
port.shtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Curtas 

Receita passa a cobrar CPF de dependentes a partir de 8 anos de idade 

 
20 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Receita Federal reduziu para 8 anos a idade mínima para a 
apresentação de CPF de dependentes na declaração do Imposto de Renda de 
2018. A instrução normativa com a mudança foi publicada hoje (20) no Diário 
Oficial da União. 

Até então, a regra valia somente para dependentes com 12 anos ou 
mais. "A redução da idade visa evitar a retenção em malha fiscal do 
contribuinte declarante, possibilitando maior celeridade na restituição do crédito 
tributário", diz nota da Receita  

A partir da declaração de 2019, será obrigatória a inscrição no CPF "as 
pessoas físicas que constem como dependentes para fins de Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física, independentemente da idade". 

 
Voltar ao índice 
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6. Feiras 

 
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 - Universidade 
Cidade: Salvador – BA 
 
22/11/2017 até 25/11/2017 – FIAM 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Manaus 
Cidade: Manaus – AM 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Shopping Passeio das Águas 
Cidade: Goiânia – GO 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FENEG 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Eventos de Paranavaí – PR 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
15/12/2017 até 24/12/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
18/12/2017 até 20/12/2017 – FENECRAT 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Gentil Cardoso 
Cidade: Crateús – CE 
 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
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30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


