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1. Tributos 

Banco Mundial diz que há espaço para elevar tributação sobre renda no 
Brasil 

 
21 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Em relatório divulgado hoje (21), o Banco Mundial concluiu que há 
espaço para aumentar a tributação de grupos de alta renda no Brasil. O 
organismo ressalta que é possível instituir, por exemplo, impostos sobre a 
renda, patrimônio ou ganhos de capital e reduzir a dependência dos tributos 
indiretos, que sobrecarregam os mais pobres. 

No documento – Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do 
gasto público no país – o Banco Mundial mostra que “alguns programas 
governamentais beneficiam os ricos mais do que os pobres, além de não atingir 
de forma eficaz seus objetivos”. Por esse motivo, destaca que “seria possível 
economizar parte do orçamento sem prejudicar o acesso e a qualidade dos 
serviços públicos, beneficiando os estratos mais pobres da população”. 

O relatório ressalta, por exemplo, que as políticas de apoio às empresas 
cresceram rapidamente, atingindo 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB, soma 
dos bens e riquezas produzidos em um país) em 2015. “Porém, não há 
evidências de que os programas existentes tenham sido eficazes e eficientes 
em seu objetivo de impulsionar a produtividade e a geração sustentável de 
empregos. Pelo contrário, tais programas provavelmente tiveram 
consequências negativas para a concorrência e a produtividade no Brasil”, diz 
o documento. 

Por outro lado, na avaliação do Banco Mundial, muitos programas 
sociais com funções semelhantes são implementados isoladamente, o que 
resulta em milhões de famílias aptas a receberem múltiplos benefícios. Para 
técnicos do organismo, a criação de um novo programa integrado de 
assistência social – com a fusão de benefícios como Bolsa Família, 
aposentadoria rural e Benefício de Prestação Continuada (BPC) – contribuiria 
para economizar no orçamento. 

Gastos públicos 
Mas, de acordo com o organismo, esse tipo de medida – o aumento da 

tributação de grupos de alta renda – embora importante, não seria suficiente 
para combater o aumento dos gastos públicos no país. Segundo o relatório, 
nos últimos anos o impacto do aumento constante de gastos foi agravado pela 
queda das receitas, resultante de uma profunda recessão e pelo crescimento 
dos gastos tributários. 

De acordo com o Banco Mundial, o chamado teto de gastos introduziu 
uma trajetória de redução gradual para os gastos públicos. No entanto, o 
cumprimento da nova regra “somente poderá ser respeitado por meio de um 
rigoroso exercício de priorização”. Aprovada em dezembro do ano passado, a 
emenda constitucional do teto de gastos estabelece o controle das despesas 
públicas, restringindo-as à inflação do ano anterior por um período de 20 anos 
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O relatório destaca que a fonte mais importante de economia fiscal no 
longo prazo é a reforma da Previdência. “Os grandes e crescentes déficits do 
sistema previdenciário constituem um fator chave da pressão fiscal. É essencial 
ajustar o sistema previdenciário à realidade de rápida mudança demográfica e 
alinhá-lo a padrões internacionais”, recomenda o documento. 

O Banco Mundial ressalta, entretanto, que mesmo com a reforma, 
estima-se "grandes déficits previdenciários" continuarão a existir e recomenda 
ações adicionais como a redução dos gastos com o funcionalismo público. 
“Embora o funcionalismo público brasileiro não seja grande para padrões 
internacionais, o nível dos salários dos servidores públicos federais é, em 
média, 67% superior aos do setor privado, mesmo após levar em consideração 
o nível de educação e outras características dos trabalhadores como idade e 
experiência”, aponta o relatório. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/banco-mundial-diz-
que-ha-espaco-para-elevar-tributacao-sobre-renda-no 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio – Revendedora de Veículos 

Carros usados com 4 a 8 anos puxam alta histórica de financiamentos em 
outubro 

 
22 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Em 2º lugar ficaram os zero quilômetro. Alta de 20% nesse tipo de compra é a maior 
para um mês desde 2010. 
 

Carros usados com 4 a 8 anos, os chamados "usados jovens", lideraram 
financiamentos de veículos em outubro passado, segundo dados da B3. A empresa 
opera a base integrada de dados que reúne o cadastro das restrições financeiras de 
veículos oferecidos como garantia em operações de crédito. 

Desses, 71,6% foram usados (290.483) e 28,3% foram zero quilômetro 
(159.754). Os financiamentos de cada um desses tipos de veículos aumentaram cerca 
de 20% sobre 1 ano atrás. 

No total, o volume de veículos comprados com crédito neste ano é 7,2% 
superior ao do ano passado. Este deverá ser o primeiro ano de alta depos de 5 
quedas consecutivas. 

Os automóveis responderam por 82% dos financiamentos no mês passado. 
Analisando por faixa de idade, 114,1 mil carros financiados tinham de 4 a 8 anos 
rodados. O segundo maior volume foi de carros zero (105,8 mil), seguidos pelos 
seminovos, que têm até 3 anos (69,3 mil). 

Em termos de crescimento anual, no entanto, o maior foi o de carros com 9 a 
12 anos, cujos financiamentos aumentaram 50,6% em relação a outubro do ano 
passado. Depois apareceram as compras a crédito de carros com mais de 12 anos de 
uso, que avançaram 36%. 

No acumulado do ano, os financiamentos de carros estão 12,3% acima do nível 
de 2016, com alta de 5,8% para novos e 14,9% para usados. 

Motos 
O financiamento de motos também cresceu, 6,2%, sobre outubro de 2016. 

Diferentemente do que ocorre com os carros, as motos novas foram 79,6% do total, 
somando 58.856 unidades. Mas, no acumulado do ano, o montante de motocicletas 
zero quilômetro compradas com crédito ainda é 4,3% inferior ao de 1 ano atrás. Já o 
percentual de usadas subiu 34,4% sobre o ano passado. 

Modalidades 
O financiamento junto aos bancos respondeu por 85% das compras de 

veículos a crédito em outubro. Esta modalidade cresceu 25% em relação a 2016. E o 
prazo médio se manteve em 41 meses, diz a B3. Outros 13% das compras foram por 
meio de consórcio, que predomina com as motos, mas caiu 1% na comparação com 1 
ano atrás. 

 
https://g1.globo.com/carros/noticia/carros-usados-com-4-a-8-anos-puxam-alta-
historica-de-financiamentos-em-outubro.ghtml 
 

Voltar ao índice 

 

https://g1.globo.com/carros/noticia/carros-usados-com-4-a-8-anos-puxam-alta-historica-de-financiamentos-em-outubro.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/carros-usados-com-4-a-8-anos-puxam-alta-historica-de-financiamentos-em-outubro.ghtml
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3. Serviços 

Em 26 anos, Lei Rouanet apoia 50,3 mil projetos no País 

 
21 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Legislação de incentivo fiscal à cultura propiciou a injeção de R$ 16,5 bilhões 
na economia 
 

Para alavancar o apoio ao setor cultural, o Ministério da Cultura 
anunciou que a Lei Rouanet será mais simples. O dispositivo, que fomenta as 
atividades culturais no País, foi responsável pela injeção de R$ 16,5 bilhões na 
economia brasileira, com o apoio a 50,3 mil projetos, desde 1991. 

As novas regras, que serão publicadas na próxima semana, vão 
simplificar a legislação e facilitar o acesso aos recursos, sem afrouxar a 
fiscalização dos projetos. 

Segundo o ministro Sérgio Sá Leitão, a indústria criativa tem um 
potencial econômico expressivo, que precisa ser ampliado. "Isso gera renda, 
gera emprego, desenvolve o País e, portanto, todos são beneficiados", afirmou. 

Lei Rouanet 
Criada em 1991 pelo então secretário Nacional de Cultura, Sérgio Paulo 

Rouanet, a Lei 8.313/91 estabelece o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac), que destina recursos federais para a realização de projetos artísticos 
e culturais por meio da iniciativa privada. 

O Governo do Brasil abre mão do recolhimento de impostos das 
empresas que investirem esses valores em projetos culturais. As propostas são 
apresentadas ao Ministério da Cultura e passam por uma avaliação técnica. Se 
for aprovada, a proposta fica autorizada a captar recursos junto a empresas. 

A quantia designada pela empresa ao projeto pode ser declarada no 
Imposto de Renda, para ser deduzido pela Receita Federal. O dinheiro, em vez 
de ir para o cofre da União, é repassado ao projeto indicado. 
 
http://www.brasil.gov.br/cultura/2017/11/em-26-anos-lei-rouanet-apoia-50-3-mil-
projetos-no-pais 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Turismo 

Número de empresas formalizadas no Ministério do Turismo cresce 35% este 
ano 

 
21 de Novembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Ações da Pasta de combate à pirataria no setor ampliam cadastramento de guias e 
empreendimentos turísticos 
 

De janeiro a outubro deste ano, o Ministério do Turismo registrou 10.316 novos 
cadastros no sistema que formaliza as pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor 
– o Cadastur. Em janeiro, 829 cadastros foram realizados e em outubro, esse número 
chegou a 1.123, um crescimento de 35%. No mesmo período no ano passado, foram 
cadastrados 8.888 novos empreendimentos e profissionais. 

Esse crescimento é resultado de uma série de medidas que estão sendo 
tomadas pelo Ministério do Turismo com o objetivo de melhorar a qualidade dos 
serviços prestados aos turistas. “Nossa intenção é acabar com a informalidade do 
setor e, com isso, qualificar o atendimento e a experiência dos visitantes”, afirmou o 
ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

O ministro anunciou em abril que a fiscalização sobre os serviços iria aumentar. 
A formalização do setor é uma das metas do Plano Brasil + Turismo, um pacote de 
medidas para impulsionar o turismo no país. Em junho, o MTur abriu um edital para 
seleção de novos fiscais e, em setembro, os servidores começaram a atuar no reforço 
a fiscalização. 

Os anúncios impactaram diretamente o cadastramento dos prestadores. Prova 
disso é que o número de novos cadastros começou a subir em maio, com pico de 
novos cadastros em agosto. Para a coordenadora-geral de Cadastramento e 
Fiscalização de Prestadores de Serviços Turísticos, Tamara Galvão, o crescimento é 
resultado de um esforço que vem sendo realizado pelo departamento em parceria com 
as secretarias estaduais e municipais de turismo e que ainda trará bons frutos para o 
turismo. “Estamos na direção certa. Reforçamos nossa equipe, ampliamos a 
comunicação com a ponta e vamos criar mecanismos para evitar a pirataria em nosso 
setor”, afirmou. 

NOVO CADASTUR 
O próximo passo da Coordenação-Geral de Cadastramento e Fiscalização é a 

modernização do sistema de cadastro de prestadores, o Cadastur. A expectativa é que 
os processos sejam feitos de forma digital, para facilitar e incentivar novos cadastros. 
Os testes no novo sistema já estão em andamento e a expectativa é lançar no primeiro 
semestre de 2018. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8305-
n%C3%BAmero-de-empresas-formalizadas-no-minist%C3%A9rio-do-turismo-
cresce-35-este-ano.html 

 
Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Procon prevê aumento de queixas na Black Friday 

 
22 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A Black Friday deste ano, marcada para a próxima sexta-feira, 24, deve 
registrar um aumento do número de queixas e consultas dos consumidores, 
segundo a Fundação Procon de São Paulo. O motivo é o maior número de 
empresas participantes e dos mais variados setores: da loja tradicional a 
prestadores de serviços, como bancos, imobiliárias, por exemplo. Essa também 
será a primeira Black Friday após a recessão, o que, em tese, amplia o apetite 
do consumidor pelas compras. 

"Em 2013, a Black Friday era praticamente o comércio eletrônico", 
lembra o supervisor de Fiscalização do Procon-SP, Bruno Stroebel. Em 2013 
foram realizados 641 atendimentos pelo órgão. Em 2016, subiu para 2.040 
registros. No ano passado, as principais queixas dos consumidores estavam 
concentradas em pedido cancelado sem justificativa, seguido por produto ou 
serviço anunciado indisponível. A maquiagem de preço ou falso desconto, que 
liderou o ranking das queixas no ano retrasado, caiu para quarta posição no 
evento de 2016, com 8,7% das queixas. 

Esperamos que maquiagem de preço tenha uma participação ínfima 
neste ano", diz Stroebel. Segundo ele, as lojas e os prestadores de serviços 
sabem que essa prática é muito mal vista. "E todo mundo está de olho: o 
Procon está monitorando os principais sites nos últimos 60 dias." Além disso, 
ele observa que, a disseminação muito rápida de informação pelas redes 
sociais dificulta o falso desconto. 

Recomendações  
A principal recomendação do supervisor de Fiscalização do Procon-SP 

ao consumidor para que ele não seja enganado com promoções falsas é 
pesquisar com antecedência o preço do produto ou serviço desejado. 

"Pesquisa é essencial", diz Stroebel. Na sua avaliação, as lojas querem 
que a compra ocorra por impulso. "Se o consumidor sabe qual o preço do 
produto que pretende adquirir, ele faz um melhor negócio", diz. Outro ponto 
importante é documentar a pesquisa, imprimindo a página do site onde consta 
o preço do produto. Com isso, há provas para questionar a veracidade da 
oferta. 

O supervisor de fiscalização do Procon-SP lembra também que é 
importante observa o custo do frete. Em eventos passados, houve problemas 
de mercadorias cujo preço pelo serviço da entrega era desproporcional em 
relação ao valor do produto. Pesquisar a reputação das lojas também é 
recomendável. No site do Procon-SP, existe uma lista com 519 sites não 
recomendados. Parte deles ainda está no ar, alerta Stroebel. 

Um aspecto que pode gerar queixas neste ano é o grande número de 
lojas hospedadas dentro de outras lojas (market place). Nestes casos, se 
houver algum problema, a responsabilidade é dividida entre a loja que vende o 
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produto e a dona do market place. "No market place a responsabilidade da 
venda é solidária", diz o supervisor. 

Guerra 
A partir desta quinta-feira, 23, às 19h, o Procon-SP, montará uma 

operação de guerra. Seus técnicos estarão de plantão na Região Metropolitana 
de São Paulo e em oito cidades do Estado para atender ao consumidor pelo 
site, telefone e redes sociais. As informações são do jornal O Estado de S. 
Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/procon-preve-aumento-de-queixas-na-black-
friday-id665345.html 
 

Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“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.” 

 

6. Comércio Eletrônico 

Novos meios de pagamentos eletrônicos fortalecem o crescimento do e-
commerce nacional 

 
21 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Em um cenário cada vez mais tecnológico e conectado, a tendência é 
que o e-commerce nacional cresça cada vez mais, uma vez que mais pessoas 
possuem acesso e o acesso é realizado de maneira simples. Segundo 
levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o 
setor deverá ter um crescimento de 12% em relação ao ano anterior, faturando 
um total de R$ 59,9 bilhões. Diante dessa realidade, empresas investem em 
novas formas de pagamento visando maior praticidade, facilidade e índice de 
aceitação do público, que pode se sentir desconfiado em alguns cenários, 
como em uma primeira compra para uma pessoa mais conservadora. Assim, o 
investimento em opções de pagamento se torna fundamental para passar 
maior confiança aos consumidores. 

Ferramentas como o Rakuten Pay, desenvolvido pela Rakuten Digital 
Commerce, oferece aos lojistas a opção de aceitar pagamentos online de 
maneira simples e rápida, podendo ser integrada a qualquer plataforma do 
mercado. Além dessa solução, existe, também, opções de plug-ins com a 
mesma funcionalidade que podem ser facilmente integrados a sites 
desenvolvidos via WordPress e WooCommerce, plataformas de 
desenvolvimento de sites, como o DBWCommerce. Além dessas soluções, 
existe também o Mercado Pago, que é uma ferramenta desenvolvida pelo 
Mercado Livre, apresenta a oportunidade de oferecer uma gama maior de 
formas de pagamento, aumentando a probabilidade de conversão. 

Nos marketplaces não é diferente. Cada dia mais, os shoppings centers 
virtuais tentam oferecer soluções completas aos clientes, atuando não só nas 
formas de pagamento, mas também na logística e entrega, possibilitando que o 
comprador opte pela retirada dos produtos em lojas físicas, fazendo com que o 
comprador tenha a possibilidade de retirar o produto, garantindo que ele o terá 
em mãos o quanto antes, gerando a noção de valor percebido e fazendo com 
que a experiência do consumidor seja mais profunda e marcante, auxiliando na 
fidelização do mesmo. 
 
https://ecommercenews.com.br/artigos/dicas-artigos/novos-meios-de-
pagamentos-eletronicos-fortalecem-o-crescimento-do-e-commerce-nacional/ 

 
Voltar ao índice  

 



 

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.” 

 

7. Emprego 

Ações do Governo do Brasil facilitam a busca de emprego pelos 
brasileiros 

 
21 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Carteira de trabalho digital e cursos de ensino a distância estão entre as 
novidades do pacote lançado nesta terça-feira (21) em Brasília 
 

Com o objetivo de facilitar o acesso ao emprego pelos brasileiros, o 
Governo do Brasil lançou nesta terça-feira (21) um pacote com quatro medidas 
para ajudar quem precisa de um trabalho. São ações práticas que reduzem a 
burocracia e facilitam a vida do trabalhador. 

As novidades incluem a carteira de trabalho digital, a versão do 
aplicativo Sine Fácil para iOS, dos celulares Apple, a possibilidade de acessar 
o seguro-desemprego pela internet e cursos de ensino a distância gratuitos. 

Conheça as novidades: 
Trabalhadores terão cursos gratuitos à distância 
Em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), serão oferecidos um 

total de 50 cursos gratuitos até o fim do ano que vem. A distância, as classes 
serão acessadas a partir de qualquer computador por meio do endereço 
http://escola.trabalho.gov.br. 

Os 12 primeiros cursos estarão disponíveis a partir desta terça-feira (21), 
e os desempregados receberão as informações sobre o programa na primeira 
etapa de pedido do seguro-desemprego.   

Cadastro para o seguro-desemprego também pela internet 
Ainda no esforço de desburocratizar processos que podem ser 

demorados para o trabalhador, agora quem está desempregado poderá fazer e 
solicitar o benefício por meio da Internet. Antes, era preciso agendar e 
comparecer a um posto de atendimento do Sine para encaminhar o seguro-
desemprego. 

A partir de 21 de novembro, contudo, o cadastro e solicitação poderão 
ser feitos por meio do endereço https://empregabrasil.mte.gov.br/ assim que a 
pessoa receber os documentos de demissão. Ainda que a presença do 
trabalhador seja requisitada posteriormente, o prazo de 30 dias para receber o 
benefício começa a contar no momento do cadastro no site, e não mais após o 
atendimento presencial. 

Carteira de trabalho digital leva suas informações pela internet 
Informações sobre contratos e qualificação estarão à mão do trabalhador 

brasileiro a partir de 21 de novembro. Fruto de uma parceria com Dataprev, 
agora a carteira de trabalho poderá ser acessada por meio de aplicativo 
disponível em todos os sistemas operacionais. 

Experiências formais, dados e solicitação e primeira e segunda via da 
carteira de trabalho física estarão disponíveis pela ferramenta. O objetivo 
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principal é facilitar a vida do trabalhador em consultas e solicitações, sendo que 
o documento físico ainda será considerado o oficial. 

 
SineFácil agora está disponível para celulares Apple 
O aplicativo Sine Fácil já é conhecido pelos brasileiros. Desde o 

lançamento de sua primeira versão, em maio deste ano, a ferramenta foi 
baixada 680 mil vezes, 180 mil pessoas foram encaminhadas a entrevistas de 
emprego e 3,5 mil foram reinseridas no mercado de trabalho. 

Nesta nova versão, usuários do sistema operacional iOS também 
poderão ter acesso ao aplicativo. Mais simples e funcional, o aplicativo evoluiu 
e continuará auxiliando aqueles que procuram um novo emprego. 

Auxílio 
"[as medidas] vão ajudar e muito o trabalhador nas suas buscas por 

emprego e colocação no mercado de trabalho", afirmou o secretário nacional 
de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Leonardo Arantes, 
em entrevista ao Governo do Brasil. 

Ao permitir a realização de processos burocráticos por aplicativo ou pela 
Internet, Arantes acredita que as novas ferramentas vão pesar menos no bolso 
de quem está fora do mercado de trabalho, permitir qualificação e, por fim, 
encontrar novas oportunidades.  

Opinião similar tem o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que 
aponta para a agilidade do serviço prestado ao trabalhador durante o processo 
de retomada do emprego. “Sabemos das dificuldades que os trabalhadores têm 
enfrentado neste momento no nosso país e estamos trabalhando para auxiliá-
los da melhor forma, seja ajudando na qualificação, seja atendendo melhor 
quem precisar da ajuda", afirmou. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/11/acoes-do-governo-do-
brasil-facilitam-a-busca-de-emprego-pelos-brasileiros 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Selo reconhecerá trabalho de empresas que colaboram com reintegração 
de presos 

 
22 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

As empresas e instituições que contratam pessoas privadas de liberdade 
e egressos do sistema prisional serão reconhecidas pelo Selo Resgata. O 
objetivo é incentivar e dar visibilidade a organizações que colaboram com a 
reintegração de presos ao mercado de trabalho e à sociedade. 

O selo será lançado hoje (22) pelo Ministério da Justiça, durante o 4° 
Encontro Nacional de Gestores de Trabalho Prisional, que reunirá especialistas 
de todo o país para discutir o fortalecimento da política entre os diversos atores 
envolvidos na oferta do trabalho na área prisional. 

Organizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o 
encontro irá até amanhã (23) e é aberto ao público. Quem quiser participar 
pode se inscrever por meio de preenchimento de um formulário na internet. 
 

Voltar ao índice 
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9. 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 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


