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1. Crédito e Financiamento 

SPC Brasil: Pequenas empresas têm mais demanda por crédito e 
investimento 

 
24 de Novembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
O índice alcançou 13 pontos em outubro após uma leve alta de 2,6 pontos 
frente a setembro 
 

Com a queda dos juros e melhora no quadro econômico, as micro e 
pequenas empresas têm voltado a demandar crédito, mas ainda de forma 
muito lenta. Segundo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), o índice alcançou 13 pontos em outubro após uma leve alta de 2,6 
pontos frente a setembro. 

Os dados mais positivos não escondem, porém, o desconforto dos 
empresários com a situação financeira do negócio. Apenas 9% deles têm a 
intenção de buscar crédito nos próximos três meses. 

Apesar disso, o cenário é mais animador que em outubro de 2016, 
quando o índice estava em 12,3 pontos. O indicador varia de 0 a 100. “A 
estabilidade do indicador é um sinal positivo, porque evidencia que a confiança 
dos empresários de menor porte parou de cair”, apontou a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

Segundo ela, os empresários não querem assumir compromissos 
financeiros de longo prazo por conta das dívidas das micro e pequenas 
empresas. A pesquisa mostrou que 26% acreditam que as taxas de juros ainda 
estão altas e 15% dizem que estão inseguros com a situação econômica do 
país. 

Investimento  
A pesquisa também mostrou que as demandas por investimento 

melhoraram no final deste ano. A intenção de aplicar no próprio negócio subiu 
para 33,2 pontos entre os micro e pequenos empreendedores. O salto foi de 
7,7 pontos em 12 meses. 

Entretanto, a melhora não esconde o receio dos empresários em investir 
no próprio negócio. Quase 60% não pretendem investir, porque o país está em 
crise (21%) ou o caixa está com falta de recursos (10%). 

Dos que pretendem aplicar, a intenção é ampliar os estoques (38%), 
reforma da empresa (31%), compra de equipamentos e máquinas (23%) e 
divulgação da empresa por meio de propaganda de comunicação (19%).   
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/23/internas_
economia,642940/spc-brasil-pequenas-empresas-tem-mais-demanda-por-
credito-e-investime.shtml 
 

Voltar ao índice   
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2. Comércio Eletrônico  

Black Friday tem 'guerra de palavras' no Google entre lojas online 

 
25 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Leilão de termos mais pesquisados na ferramenta de busca chega a custar até o 
dobro do preço habitual. 
 

Enquanto consumidores se acotovelavam para conseguir produtos com 
desconto na Black Friday desta sexta-feira (24), uma outra disputa silenciosa 
acontecia na internet. Lutando para aparecer nas primeiras posições das buscas do 
Google, lojas do comércio eletrônico brigam nos bastidores para conseguir associar 
seus sites às palavras mais procuradas na internet. 

Para acompanhar a dinâmica das buscas dos consumidores, o Google e as 
varejistas virtuais montaram uma "sala de guerra" durante a Black Friday. 

Segundo ele, a procura por produtos na plataforma sobe até 80%. Uma 
pesquisa realizada recentemente pela companhia apontou que 87% dos consumidores 
pretendiam comprar algum produto durante a Black Friday. 

Na internet, um dos grandes apelos das varejistas é colocar sua loja virtual 
entre os primeiros resultados da busca que o consumidor faz. A venda do "primeiro 
lugar na fila" funciona em uma espécie de leilão organizado pelo Google. 

O Google levanta quais termos relacionados a produtos são os mais buscados 
pelas pessoas; essas informações são repassadas às empresas de comércio 
eletrônico; se quiserem ampliar a visibilidade nos resultados exibidos para uma 
pesquisa por aquele termo, essas lojas têm que participar de um leilão virtual; aquela 
que der o mais lance é mostrada com mais destaque. 

“É aí que eles começam uma batalha para ver quem vai dominar aquele 
termo”, diz Melchert. A ferramenta de compra de palavras não mostra quais são os 
concorrentes. Exibe apenas o custo do lance, que sobe conforme a quantidade de 
interessados, como um pregão na bolsa de valores. Durante a Black Friday, o custo 
por clique chega a custar até o dobro. 

Conseguir ser mostrado nos primeiros resultados da busca depende também 
de um “índice de qualidade” calculado pelo algoritmo do Google. Nessa conta, entram 
aspectos técnicos, como a organização do site, por exemplo. 

Os que conseguem ficar nas primeiras posições da busca podem aumentar o 
fluxo de visitantes. Pesquisas apontam que dois terços das pessoas que visitam uma 
loja virtual chegaram até lá após passar pela ferramenta de busca. 

“O Google acaba sendo um termômetro da sociedade. É a primeira plataforma 
em que as pessoas entram para tomar uma decisão de compra”, diz Diego Venturelli, 
líder da área de insights do Google Brasil. 

Mudança nas buscas 
Ao longo do ano, os produtos que acabaram de ser lançados são os mais 

pesquisados na internet. Mas, durante a Black Friday, os internautas mudam seu 
comportamento de buscas. Eles já entenderam que as varejistas dão maiores 
descontos para produtos de modelos anteriores e isso reflete nas buscas. 

Quando o assunto são smartphones, os itens que atraem maior atenção são os 
celulares que já deixaram de ser os mais potentes de suas linhas. Em vez do iPhone 8 
ou do Galaxy S7, os internautas vão atrás do iPhone 7 e do Galaxy S6. 
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No momento em que o G1 visitava a “sala de guerra”, disparavam em mais de 
800% as buscas pelo Zenfone 3, que foi lançado em 2016 e ganhou um sucessor 
neste ano. Já a procura pelo console portátil Nintendo 3DS subia mais de 600%. Isso 
no ano em que o Nintendo Switch é uma das maiores novidades no mundo dos 
games. 

Uma promoção surpresa na internet também pode pautar as pesquisas online. 
Há dois anos, os fones de ouvido da Beats by Dre chegaram a ser vendidos no Brasil 
por preço menor que na Amazon dos Estados Unidos. A pechincha fez as pesquisas 
por termos ligados aos acessórios dispararem. E as lojas que queriam ter seus links 
relacionados a essas palavras tiveram que pagar mais. 

 
https://g1.globo.com/economia/noticia/black-friday-tem-guerra-de-palavras-no-
google-entre-lojas-online.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços - Telecomunicações 

Brasil registra queda de quase 1,14 milhão de linhas fixas de telefone 

 
24 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou hoje (24) 
que o Brasil registrou 41.106.021 linhas fixas de telefone em setembro de 
2017, o que corresponde a uma redução de 1.135.158 (-2,69%) quando 
comparado com o mesmo mês do ano passado. 

Enquanto as linhas das concessionárias da telefonia fixa apresentaram 
queda de 1.056.716 linhas (-4,23%), as empresas autorizadas perderam 
78.442 acessos (-0,46%) no período. 

Entre as autorizadas, a TIM, com a entrada de 199.651 novas linhas, 
apresentou o maior crescimento nos últimos 12 meses, de 38,57%, seguida da 
Algar Telecom, com mais 70.283 novas linhas (28,55%), e da Oi, com 15.279 
novos acessos (9,68%), conforme dados da Anatel. 

As concessionárias que apresentaram crescimento no período foram 
Algar Telecom, com 21.035 novas linhas (2,87%), e a Claro, com a adição de 
177 novos números (10,79%). As demais registraram redução. 

Linhas fixas 
Na comparação entre setembro e agosto de 2017, o país registrou 

redução de 117.493 linhas fixas, queda de 029%. As concessionárias 
apresentaram diminuição de 136.761 linhas (-0,57%) e as autorizadas aumento 
de 19.268 linhas fixas (+0,11%). 

Comparando setembro de 2017 com o mês anterior, entre as 
autorizadas, a Algar Telecom registrou 4.390 novas linhas (+1,41%) e todos os 
demais grupos apresentaram variação menor do que 1% para cima ou para 
baixo. Entre as concessionárias, a maior redução foi da Oi, com menos 83.164 
linhas fixas (-0,61%), seguida da Vivo, com menos 53.148 linhas fixas (-0,56%). 

Estados 
O maior crescimento no número de linhas das autorizadas foi em Santa 

Catarina, com 47.098 novas linhas (+6,91%) nos últimos 12 meses. A maior 
redução foi em São Paulo, com menos 80.995 (-1,38%). Em relação às 
concessionárias, todos os estados apresentaram queda no período. 

Na comparação entre setembro e agosto de 2017, Minas Gerais 
apresentou o maior crescimento das autorizadas no país, com mais 4.797 
linhas (+0,35%), e o Rio de Janeiro a maior queda, com menos 4.439 linhas 
fixas (-0,21%). Em relação às concessionárias, o Acre com mais 79 linhas 
(+0,13%) foi o único estado que apresentou variação positiva. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/brasil-registra-queda-
de-quase-114-milhao-de-linhas-fixas-em-12-meses 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio  

Número de reclamações na Black Friday cresce 17% em 2017 após 2 anos 
de queda, diz pesquisa 

 
25 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Site Reclame Aqui reuniu 3.503 queixas entre 18h de quinta-feira (23) até o fim 
da sexta-feira (24); pelo terceiro ano seguido, a propaganda enganosa foi maior 
motivo de reclamações. 
 

O número de reclamações dos consumidores contra as varejistas 
durante a Black Friday voltou a crescer em 2017 após dois anos em queda. É o 
que aponta um levantamento do site Reclame Aqui, que reúne queixas de 
internautas, e recebeu 3.503 reclamações de consumidores entre 18h de 
quinta-feira (23) até meia-noite de sábado (25), um volume 17% maior do que o 
registrado no evento de 2016. 

A Black Friday é um dia de descontos organizado pelo varejo na última 
sexta-feira do mês de novembro, um dia após o feriado de Ação de Graças 
celebrado nos Estados Unidos.  

Pelo terceiro ano seguido, a propaganda enganosa lidera o ranking de 
reclamações do site - em 2017, esse foi o motivo de 13,5% das queixas. O 
Reclame Aqui informou também que recebeu muitas denúncias sobre sites 
falsos, fretes abusivos e mais caros que os produtos, além do tempo de 
entrega. 

O ranking dos principais motivos de reclamações da Black Friday em 
2017 foi: propaganda enganosa (13,5%); Problemas na finalização da compra 
(9,6%); divergência de valores (8,8%); produto indisponível (3,8%); promoção 
(3,6%). 

Empresas mais reclamadas 
Na Black Friday deste ano, as reclamações foram mais pulverizadas 

entre as diferentes varejistas. As 10 empresas mais reclamadas reuniram 
37,4% das queixas registradas no Reclame Aqui. No ano passado, 53% das 
queixas no site se referiam a compras feitas nas 10 empresas mais 
reclamadas. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/numero-de-reclamacoes-na-black-friday-
cresce-17-em-2017-apos-2-anos-de-queda-diz-pesquisa.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Mercado de trabalho ainda tem 27 mil vagas temporárias a um mês do 
Natal 

 
26 de Novembro de 2017 

Fonte: G1  
 

Em todo o país, foram ofertadas 111 mil vagas, 10% acima do número do ano 
passado, de acordo com associações. 
 

Falta só um mês para o Natal, mas ainda existem vagas para quem está 
procurando emprego temporário. A estimativa é de que haja 27 mil vagas à 
espera de candidatos, segundo levantamento da Federação Nacional dos 
Sindicatos de Empresas de RH, Trabalho Temporário e Terceirizado 
(Fenaserhtt) e do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços 
Terceirizáveis e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo 
(Sindeprestem). Em todo o país, foram ofertadas 111 mil vagas, 10% acima do 
número do ano passado. 

O setor de serviços deve abrir o maior número de vagas até o final do 
ano, 50 mil. No comércio, 33 mil e na indústria, 28 mil. Do total de 
oportunidades, 33 mil deverão ser destinadas a jovens no primeiro emprego. 
Ao final do contrato, indústria, comércio e serviços tendem a efetivar 19 mil, de 
acordo com a associação. 

“As empresas estão com os quadros mais enxutos em decorrência da 
crise econômica e, se depender da retomada dos índices econômicos 
positivos, mesmo que lentamente, haverá necessidade de efetivação depois 
das festas de fim de ano”, explica, em nota, Vander Morales, presidente da 
Fenaserhtt e do Sindeprestem. 

“O trabalho temporário, por ser uma modalidade de contratação 
destinada a atender ao acréscimo de serviços nas empresas, é bastante 
sensível à economia. Portanto, quando há retomada, ainda que pequena, o 
setor acompanha a tendência”, diz Morales. 
 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mercado-de-
trabalho-ainda-tem-27-mil-vagas-temporarias-a-um-mes-do-natal.ghtml 
 

Voltar ao índice   
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6. Mercado Imobiliário 

Domicílios próprios já pagos são a maior parte no país 

 
 24 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada hoje (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), estima que havia 69,2 milhões de domicílios no Brasil em 
2016. Desse total, 86% eram casas (59,6 milhões) e 13,7%, apartamentos (9,5 
milhões). 

Os domicílios próprios já pagos representavam 68,2% (47,2 milhões); 
5,9% eram próprios, mas ainda estavam sendo pagos (4,1 milhões). Os 
domicílios alugados respondiam por 17,5% do total (12,1 milhões de 
domicílios), os cedidos representavam 8,2% (5,7 milhões de domicílios) e 
aqueles em outra condição, como, por exemplo, casos de invasão, 0,2% (143 
mil domicílios). 

Serviços básicos 
Dos 69,2 milhões de domicílios em 2016, 97,2% (67,3 milhões) tinham 

água canalizada. Em 85,8% deles, a principal fonte de abastecimento de água 
era a rede geral de distribuição. Desse contingente, em 87,3%, a 
disponibilidade da rede geral era diária; em 5%, a frequência era de 4 a 6 
vezes por semana; e de 1 a 3 vezes na semana, em 5,8% dos domicílios. 

Em 45,6 milhões de domicílios, o escoamento do esgoto era feito pela 
rede geral ou fossa ligada à rede, representando 65,9% do total. Em 29,7% 
(20,6 milhões de domicílios), o esgotamento sanitário era por meio de fossa 
não ligada à rede. 

Em 2016, o percentual de domicílios cujo lixo era coletado diretamente 
por serviço de limpeza foi 82,6% (57,2 milhões de domicílios). Em 7,7% dos 
casos (5,4 milhões de domicílios), o lixo era coletado em caçamba de serviço 
de limpeza e em 5,7 milhões de domicílios (8,2%), era queimado na 
propriedade. 

O levantamento estimou que quase a totalidade dos domicílios (99,8%) 
tinha energia elétrica, seja fornecida pela rede geral, seja por fonte alternativa. 
Em 99,5% do total (68,9 milhões de domicílios), havia energia elétrica 
proveniente da rede geral e a disponibilidade era em tempo integral em 99,2% 
dos casos (68,3 milhões) 

Bens e serviços 
Em 2016, verificou-se que, em 92,3% dos domicílios, pelo menos um 

morador tinha telefone móvel celular, enquanto o telefone fixo convencional era 
encontrado em apenas 34,5%. A geladeira foi outro item encontrado na quase a 
totalidade dos domicílios, com um percentual de 98,1% no Brasil. Em 2016, 
97,4% dos domicílios tinham televisão. 

O acesso à internet no domicílio, por parte de algum morador, chegou a 
63,6%. Segundo o IBGE, 60,3% dos acessos foram por telefone celular, 40,1% 
por microcomputador, 12,1% por tablet, 7,7 pela televisão. 
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A posse de máquina de lavar roupa apresentou diferenças entre as 
grandes regiões, com uma média nacional de 63%. O menor percentual foi 
obtido no Nordeste (33,5%), seguido da Região Norte (41,4%). As regiões com 
os maiores percentuais foram Sul (83,3%), Sudeste (76,8%) e Centro-Oeste 
(67,1%). 

No Brasil, 47,4% dos domicílios tinham carro, 21,8%, motocicleta e 
10,4%, ambos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/domicilios-proprios-ja-
pagos-sao-maior-parte-no-pais 
 

Voltar ao índice 
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7. Empreendedorismo 

Fintech: empresas que unem finanças e tecnologia atraem milhões de clientes 

 
27 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Fenômeno no mercado brasileiro, as fintechs unem finanças e tecnologia e desafiam 
instituições financeiras, atraem milhões de clientes e geram oportunidades 
 

 “O Vale do Silício está chegando”. O alerta de Jamie Dimon, presidente do J.P. 
Morgan, maior banco dos Estados Unidos, virou realidade no mercado que sua 
instituição domina há mais de um século. Entre 2015 e 2017, o número de startups 
voltadas ao atendimento de serviços financeiros cresceu de forma avassaladora. A 
maioria delas nasceu no vale mais famoso do mundo e revolucionou um setor pouco 
acostumado a mudanças. 

No mercado brasileiro, as fintechs também se tornaram um fenômeno. Um 
levantamento da Fintechlab, observatório do setor no país, mapeou 244 empresas em 
2017, ante 54 em 2015. Antes concentradas nos serviços de pagamentos on-line, hoje 
elas atuam na gestão financeira, concessão de empréstimos, investimentos, funding, 
seguros, negociação de dívidas, câmbio e multisserviços. 

A expansão é resultado de uma série de fatores que os especialistas chamam 
de “tempestade perfeita. ” Ela começou com a crise de 2008, quando bancos 
enfrentaram uma série de dificuldades, passou pelo crescimento da internet em todas 
as áreas e culminou com o aumento da penetração dos smartphones. É nesse 
ambiente que as fintechs, a maioria delas criadas por jovens empreendedores, se 
reproduzem na velocidade das novas tecnologias e já desafiam instituições bancárias 
tradicionais. 

No Brasil, algumas empresas cresceram tanto que se tornaram referência para 
empreendedores. É o caso do Nubank, que conta com uma base de mais de 2,5 
milhões de clientes – número notável considerando que a empresa foi fundada há 
apenas 4 anos. Outras 400 mil pessoas estão na fila de espera. Uma das explicações 
para o desempenho é a combinação de preços baixos com alta capacidade de inovar. 
Segundo Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, sua empresa surgiu para 
resolver um problema real da população jovem, que quer gerenciar gastos e usar o 
cartão de crédito de maneira digital. 

Além do Nubank, que só no ano passado recebeu aportes de US$ 134 milhões 
e uma linha de crédito de US$ 100 milhões do Goldman Sachs, outras empresas da 
área de multisserviços estão se capitalizando. O Guiabolso e o BankFacil receberam 
em 2016 US$ 60 milhões e US$ 15 milhões, respectivamente. O mercado não para de 
crescer. “Nos últimos anos, apoiamos cerca de 40 projetos que totalizaram R$ 500 
milhões em investimentos”, afirma Renato Ramalho, sócio da A5 Venture Capital e um 
“veterano” no mercado de startups. 
            A onda deve continuar. “O momento é oportuno para acreditar no potencial de 
retorno dos investimentos em startups brasileiras”, diz Pierre Schurmann, ex-
presidente da StarMedia, uma das gigantes do mercado na primeira fase da internet 
brasileira, em 1999. Hoje, junto com o sócio João Kepler, toca a Bossa Nova 
Investimentos, que contabiliza mais de 150 startups apoiadas. 

Otimista, Schurmann acredita que os próximos anos serão intensos para o 
mercado digital brasileiro. Segundo ele, com a base crescente de smartphones (até 
2019, a previsão é de que serão 236 milhões de telefones inteligentes em uso no 
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país), o novo mercado avançará ainda mais. “A economia dá sinais claros de melhora 
e não é mais preciso um caminhão de dinheiro para colocar uma startup de pé”, diz. 
“Quem entender esse movimento terá bons resultados nos próximos anos”. 

Segundo um estudo da consultoria Accenture, até 2020 as fintechs poderão 
fisgar até 35% das receitas dos bancos. Não à toa, as instituições tradicionais 
começaram a se mexer. Recentemente, o Banco do Brasil e o Bradesco lançaram a 
plataforma digital Digio, que pretende chegar ao primeiro milhão de clientes até o final 
de 2017. Na semana passada, o Itaú Unibanco anunciou o Credicard Zero, seu 
primeiro cartão digital nos mesmos moldes do Nubank, sem cobrança de anuidade e 
com plano de benefícios gratuito. 

O Universo Fintech no Brasil 
244 empresas em 2017, 54 em 2015, R$ 1 bilhão de investimentos em 2016. 

Localização: 65% em São Paulo, 11% no Rio de janeiro e 6% Belo Horizonte. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/27/internas_
economia,643583/fintech-empresas-que-unem-financas-e-tecnologia-atraem-
milhoes-de-cli.shtml 
 

Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/27/internas_economia,643583/fintech-empresas-que-unem-financas-e-tecnologia-atraem-milhoes-de-cli.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/27/internas_economia,643583/fintech-empresas-que-unem-financas-e-tecnologia-atraem-milhoes-de-cli.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/27/internas_economia,643583/fintech-empresas-que-unem-financas-e-tecnologia-atraem-milhoes-de-cli.shtml
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8. Curta 

Aposentados e pensionistas começam a receber segunda parcela do 13° 

 
24 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Com o depósito para segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social, ao 
menos R$ 20,4 bilhões devem ser injetados na economia 
 

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS) recebem a partir desta sexta-feira (24) a segunda parcela do 13º 
salário. O depósito será realizado junto à folha de pagamentos mensal do 
órgão, que segue até o dia 7 de dezembro. 

Neste lote, serão pagos quase 30 milhões de benefícios, que 
corresponde à metade do valor de 13º salário. É esperado uma injeção de ao 
menos R$ 20,4 bilhões na economia entre novembro e dezembro. 

O pagamento da segunda parte do abono virá com desconto de imposto 
de renda, e as pessoas que recebem até um salário mínimo serão os primeiros 
beneficiados. 
 

Voltar ao índice 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá - MG 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí - PR 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque - RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


