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1. MDIC 

MDIC e ABDI lançam coletânea de guias BIM 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 

 
Com o objetivo de disponibilizar informações que orientem a prática de 

planejar, projetar, contratar, fiscalizar e aceitar obras públicas ou privadas em 
aplicações BIM (da sigla em inglês para Building Information Modelling), o Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) lançaram nesta quinta-feira, em Brasília, a 
Coletânea Guias BIM ABDI – MDIC. 

Ao todo são seis volumes de guias que estabelecem diretrizes para orientar no 
processo de projeto BIM. A ideia é tornar essa coletânea um ponto de referência para 
capacitação e qualificação técnica, além de contribuir para a redução de erros e 
melhoria da assertividade de editais, projetos, orçamentos e planejamento de obras 
públicas e privadas. 

Para o secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MDIC, 
Igor Calvet, o BIM contribuirá para a melhoria do ambiente de produtividade do país. 
“Aumentar a produtividade na construção civil significa capacitar melhor nossos 
profissionais e dar um ímpeto maior para o crescimento econômico, e o BIM, como 
plataforma tecnológica, vem ao encontro dessa estratégia maior. Além disso, o BIM 
tem uma importância singular de confiabilidade dos projetos, e sobretudo, para o 
público, no que diz respeito a transparência de projetos e redução dos custos de 
projetos das obras públicas”, contou Calvet. 

O presidente da ABDI, Guto Ferreira, também participou do lançamento e 
destacou a participação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial para 
apresentar soluções para os setores da indústria. “Iniciativas como essa têm o 
potencial de levar o Brasil para outro patamar. É possível um Brasil mais competitivo e 
com uma indústria mais pulsante do que é hoje”, reforçou. Com a coordenação da 
Secretaria de Competitividade e Desenvolvimento Industrial (SDCI) do MDIC em 
parceria com a ABDI, a elaboração dos guias também contou com a participação de 
especialistas acadêmicos, gestores públicos e profissionais do setor privado. 

Building Information Modelling 
O Building Information Modelling (BIM) é um modelo de gestão da informação 

utilizado principalmente na construção civil que abrange geometria, relações espaciais, 
informações geográficas, as quantidades e as propriedades construtivas de 
componentes. O modelo é utilizado para demonstrar todo o ciclo de vida da 
construção, incluindo os processos construtivos e fases de instalação, e para fornecer 
informações sobre qualidade e quantidades de materiais, segurança, custos, prazos 
de construção, eficiência energética e periodicidade de manutenções preventivas. 
Esse modelo tem se consolidado mundialmente como um novo paradigma no 
desenvolvimento de projetos e na gestão e manutenção de obras. 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2906 
 
 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2906
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Disputa dentro do governo federal por Rota 2030 sobe de tom 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: Estadão  
 
Secretário do MDIC diz que equipe foi surpreendida com declaração da 
Fazenda que põe em dúvida política de incentivos para montadoras 
 

Os embates entre a Fazenda e o Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (Mdic) na formulação do novo programa automotivo 
brasileiro, o Rota 2030, subiram de tom ontem. O secretário de 
Desenvolvimento e Competitividade Industrial, Igor Calvet, saiu em defesa do 
programa, reagindo a críticas feitas pelo chefe da Assessoria Especial de 
Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda, João Manoel Pinho de 
Mello. 

Em evento no Insper, esta semana, Pinho colocou em dúvida a 
necessidade de haver uma política de incentivos às montadoras no País. “No 
que se refere ao Inovar Auto e possivelmente à política que o substituirá, eu 
acho melhor não fazermos o substituto sem que tenhamos uma ideia precisa 
do que a gente quer com isso e como transitar”. 

O Rota 2030 é o substituto do Inovar-Auto, que está em vigor desde 
2013. O novo programa deve conceder descontos em impostos para 
montadoras no valor de R$ 1,5 bilhão ao ano. 

Segundo Calvet, a declaração de Pinho pegou de surpresa toda a 
equipe técnica, que vem discutindo o Rota 2030 em reuniões com a Fazenda e 
a Casa Civil. “Nós costumamos seguir as orientações do presidente da 
República”, afirmou Calvet ao Estadão/Broadcast. 

Existe uma cadeia de comando no governo”. Era uma referência à 
promessa feita pelo presidente Michel Temer no dia 14 de novembro, quando 
ele recebeu representantes das montadoras e informou que uma política seria 
definida até o final deste ano. 

O atual programa do setor, o Inovar Auto, acaba no dia 31 de dezembro 
próximo e as empresas querem saber como serão tributadas no ano que vem. 
Essa indefinição e o impacto dela sobre as decisões de investimento foram 
discutidas, ontem, pelo integrante do conselho da BMW AG Oliver Zipse e o 
CEO da empresa no Brasil, Helder Boavida, numa reunião com Temer. 
Segundo assessores, eles disseram que sem uma definição da política de 
incentivos não há como planejar investimentos.  

É o mesmo recado dado pelo presidente da Mercedes-Benz do Brasil e 
CEO para América Latina, Phillip Schiemer. Segundo o executivo da 
montadora, se houvesse uma abertura total do mercado quase todas as 
indústrias fechariam.  

Aos executivos da BMW, Temer reafirmou que a política será definida 
até o final do ano. Ele contou aos executivos que conversou anteontem com o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Receita Federal, 
Jorge Rachid, e reiterou essa orientação. 

Há especial preocupação em garantir que a nova política, batizada de 
Rota 2030, não contenha mecanismos que possam ser condenados pela 
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Organização Mundial do Comércio (OMC), tal como aconteceu com o Inovar 
Auto. Os dois executivos estiveram ontem também com os ministros da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e com Meirelles. 
Segundo Calvet, o Rota 2030 não contém dispositivos contrários à OMC. 

Impensável. Para o secretário do Mdic, seria “impensável” o Brasil não 
ter uma política para o setor automobilístico. “Seríamos o primeiro caso de país 
em desenvolvimento a não ter política automotiva”. Ele reconheceu, porém, 
que as divergências entre as duas equipes têm como pano de fundo 
questionamentos da Fazenda sobre a necessidade de haver indústria 
automobilística no País e se ela precisa de uma política própria. 

“A opinião dele (Pinho) reflete a posição de uma pessoa que não tem 
conhecimento de inovação e de política industrial”, afirmou o presidente da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Luiz Augusto Souza 
Ferreira. “Quem tem condição de dizer a necessidade ou não de uma política 
industrial é o Mdic”. 

As duas pastas divergem, por exemplo, sobre como incentivar a 
pesquisa e o desenvolvimento. Para a Fazenda, esses incentivos já existem na 
chamada Lei do Bem, que permite deduzir do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) os gastos com esses 
programas. O Mdic, por sua vez, defende um sistema de créditos tributários 
para compensar essas despesas.  

Na base da resistência da Fazenda ao Rota 2030 está a renúncia fiscal 
do programa. Com dificuldades de aprovar medidas de aumento de receitas e 
cortes de despesas no Congresso, a Fazenda é contra incentivos fiscais. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,disputa-dentro-do-governo-
federal-por-rota-2030-sobe-de-tom,70002103682 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Confiança do comércio aumenta e vendas de Natal deverão crescer após 
três anos 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: IG 
 
Pesquisa da CNC aponta que otimismo no setor cresceu 10,6% em outubro; 
empresariado espera que vendas de fim de ano voltem a apresentar alta 
 

A melhora da atividade econômica, a desaceleração da inflação e a 
redução dos juros e do custo do crédito fizeram a confiança do empresário do 
comércio aumentar em novembro. Segundo dados revelados nesta quinta-feira 
(30) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) o Índice de Confiança do Empresário do Comércio, atingiu 109,3 pontos. 

Na comparação com o mesmo período de 2016, a alta do indicador de 
confiança do comércio registrou alta de 10,6%. Em relação a outubro deste 
ano, o aumento foi de 1,9%. O crescimento nos indicadores do setor fez a CNC 
projetar crescimento de 4,3% no volume de vendas de Natal no varejo. Esta é a 
primeira aposta de aumento no período desde 2014. 

Para a assessora econômica da CNC, Juliana Serapio, a melhora da 
atividade econômica beneficia vem "beneficiando o poder de compra das 
famílias e impulsionando aos poucos as vendas do comércio. Além disso, 
existe uma grande expectativa dos comerciantes para as vendas de fim de 
ano". A percepção dos empresários do setor em relação aos próximos também 
apresentou melhora. 

O Índice de Expectativas do Empresário do Comércio registrou alta de 
1,5% em novembro na comparação com outubro. Em relação a novembroi de 
2016, o crescimento foi de 1,4%. As perspectivas do setor quanto à evolução 
da economia também tiveram aumento. Para 82,8% dos entrevistados, a 
economia apresentará crescimento nos próximos seis meses. Em outubro, o 
percentual era de 80,7%, e, em setembro, de 78,4%. 

Intenção de investimento 
O levantamento da CNC também destacou que os preparativos do setor 

para as festas de fim de ano têm impacto positivo no subíndice que mede 
intenções de investimento. Em novembro, o componente aumentou 0,7%, na 
comparação com outubro. Quando a comparação com novembro do ano 
passado é realizada, a alta é de 9,5%. 

Segundo a entidade, o crescimento foi registrado, principalmente, por 
conta da alta na intenção de investir na empresa, que subiu 18,9%. A 
expectativa do empresariado de contratar mais profissionais teve alta de 7,7%. 
Já a intenção de investir em estoques cresceu 4,2%. Para 27,4% dos 
empresários do comércio, o nível dos estoques está acima do previsto. O 
resultado é 0,4 ponto percentual que o registrado em outubro. 

O percentual que indica insatisfação em relação ao nível dos estoques 
tem reduzido e converge mês após mês para a média histórica do indicador de 
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25%. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) indica as 
tendências do setor, do ponto de vista do empresário. A amostra é composta 
por, aproximadamente, 6 mil empresas presentes em todas as capitais do País. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-11-30/confianca-comercio.html 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Supermercados 

Vendas reais dos supermercados caem 0,84% em outubro ante setembro 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo Abras, também houve queda de 0,84% em relação ao mesmo mês do 
ano de 2016. 

 
Em outubro as vendas do setor supermercadista em valores reais 

(deflacionadas pelo IPCA/IBGE) apresentaram queda de 0,65% na 
comparação com o mês de setembro. Também houve queda de 0,84% em 
relação ao mesmo mês do ano de 2016, informou em comunicado a 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras). 

Em valores nominais, as vendas do setor apresentaram queda de 0,23% 
em relação ao mês de setembro e, quando comparadas a outubro do ano 
anterior, houve alta de 1,86%. No acumulado do ano, as vendas nominais 
cresceram 4,52% e, em termos reais, subiram 0,9%. 

Em nota, o comando da Abras destacou efeito negativo da Black Friday 
sobre as vendas das lojas em outubro. Na visão da entidade, o evento em 
novembro fez o consumidor adiar as compras e isso afetou a demanda em 
outubro. 

“Como outubro antecede a Black Friday, os consumidores aguardam as 
promoções e postergam as suas compras, principalmente de produtos de maior 
valor”, disse em nota o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, 
João Sanzovo Neto. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/vendas-reais-dos-supermercados-caem-
084-em-outubro-ante-setembro.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

ANS suspende venda de 31 planos de saúde de 10 operadoras 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 

A medida entra vigor no dia 8 de dezembro e garante que os 167,7 mil 
beneficiários dos planos suspensos neste ciclo continuem a ter assistência 
regular. 
 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou hoje (30) a 
lista dos 31 planos de saúde de 10 operadoras que terão a comercialização 
suspensa devido a reclamações recebidas no terceiro trimestre de 2017 
relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento. A 
medida entra vigor no dia 8 de dezembro e garante que os 167,7 mil 
beneficiários dos planos suspensos neste ciclo continuem a ter assistência 
regular. 

A ANS recebeu 15.912 reclamações de natureza assistencial entre o dia 
1° de julho e 30 de setembro e considerou 14.138 queixas para análise. No 
período, 92% das reclamações foram resolvidas pela mediação feita pela ANS 
via Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), que busca uma solução mais 
rápida do problema. Os casos não resolvidos viram processos contra as 
operadoras e também são contabilizados para a suspensão da 
comercialização. 

A suspensão está prevista pelo Programa de Monitoramento da Garantia 
de Atendimento, com o objetivo de garantir atendimento de qualidade aos 
beneficiários. A ANS monitora as reclamações feitas pelos usuários e a cada 
três meses identifica as operadoras e planos com maior número de 
reclamações assistenciais, levando em conta também o número de 
beneficiários e a segmentação assistencial. Após suspensos, os planos 
afetados só podem voltar a ser comercializados para novos clientes se 
comprovarem a melhoria no atendimento. 

Neste ciclo, 27 planos de saúde de sete operadoras que comprovaram 
melhoria nos serviços prestados foram reativados ou parcialmente reativados. 

Transparência 
As informações sobre o programa de monitoramento por operadora são 

públicas. O consumidor pode conferir o histórico das empresas antes da 
compra e saber se ela teve planos suspensos ou reativados.  
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/30/internas_
economia,644591/ans-suspende-venda-de-31-planos-de-saude-de-10-
operadoras.shtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Google prevê novos formatos de anúncios para campanhas publicitárias 
voltadas a aplicativos 

 
  30 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Uma possibilidade que vem sendo estudada é a exibição de anúncios para aplicativos 
em vídeos de seis segundos exibidos no YouTube antes do conteúdo que será visto 
pelo usuário, acrescentou 
 

O Google, da Alphabet, prevê uma expansão das modalidades de anúncios 
voltados para aplicativos em 2018, apoiado em esforços no aprendizado de máquinas 
para torná-las mais eficientes para os anunciantes. 

De acordo com representantes da companhia, a Universal App Campaign 
(UAC), que hoje é o principal produto de publicidade para aplicativos da companhia, 
focará em explorar novos formatos de anúncio, principalmente no YouTube e na Play 
Store - loja de aplicativos do Google. 

"Ano que vem a gente vai continuar otimizando e introduzindo novos formatos 
(de anúncios) na Play Store, que é uma grande área de foco para a gente, e YouTube 
também", disse Carlos Façanha, gerente de produtos do Google no Brasil. 

Uma possibilidade que vem sendo estudada é a exibição de anúncios para 
aplicativos em vídeos de seis segundos exibidos no YouTube antes do conteúdo que 
será visto pelo usuário, acrescentou. 

Nos últimos três meses, o número mensal de downloads de aplicativos 
motivados pelo UAC no Brasil saltou 50 por cento, para 20 milhões, segundo dados 
fornecidos Google. No cenário global, o programa corresponde a 50 por cento de 
todos os downloads de aplicativos derivados de anúncios. 

A companhia também pretende otimizar a atuação do UAC com aprendizado 
de máquinas, tecnologia fundamental para funcionamento do próprio programa e 
outros produtos de publicidade do Google, como o Smart Bidding - que utiliza 
informações como termos buscados, produtos visualizados e tipo de dispositivo 
utilizado para acessar o buscador para direcionar anúncios e calibrar orçamentos de 
campanha levando em conta os consumidores mais adequados aos objetivos da 
empresa anunciante. 

A ferramenta, que faz parte dos produtos AdWords - voltados a anúncios no 
buscador -, hoje é utilizada por 72 por cento dos anunciantes brasileiros, disse a 
companhia. 

Para 2018, o Google Brasil prevê desempenho alinhado ao que a companhia 
tem apresentado globalmente, mantendo o foco na receita publicitária, que é a 
principal fonte de recursos do Google no mundo. No último trimestre, a receita da 
Alphabet, holding do grupo, saltou 24 por cento, impulsionada por crescimento de 
anúncios em dispositivos móveis. 

 

http://www.dci.com.br/servicos/google-preve-novos-formatos-de-anuncios-para-
campanhas-publicitarias-voltadas-a-aplicativos-id667357.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/servicos/google-preve-novos-formatos-de-anuncios-para-campanhas-publicitarias-voltadas-a-aplicativos-id667357.html
http://www.dci.com.br/servicos/google-preve-novos-formatos-de-anuncios-para-campanhas-publicitarias-voltadas-a-aplicativos-id667357.html
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6. Emprego 

Desemprego levará 2 anos para voltar à taxa de 2016 

 
  01 de Dezembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O Brasil ainda vai levar pelo menos dois anos para voltar a ter uma taxa de 
desemprego de um dígito, segundo estimam economistas. No trimestre encerrado em 
outubro, a desocupação no País ficou em 12,2%, pelos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada ontem. O resultado é 
melhor que o do mês anterior, mas ainda está distante do patamar anterior à crise. 

O índice de desocupação, medido pela Pnad Contínua, está em dois dígitos 
desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2016, quanto atingiu 10,2%. Em janeiro, a 
taxa era de 9,5%. Um estudo feito pela consultoria Schwartsman e Associados mostra 
que, para cada crescimento de um ponto porcentual acima do PIB potencial (o quanto 
o País pode crescer com as condições já existentes na economia), o desemprego 
medido pela Pnad Contínua responde caindo 0,5 ponto. O PIB potencial do País é 
estimado pela consultoria em 2% por ano. 

O estudo aponta que seria preciso o País crescer 7% no ano que vem para que 
a taxa de desocupação ficasse abaixo de 10% já em 2018. A previsão mais otimista, 
porém, é ele crescer 3,5%. “A sensação térmica da economia é medida pelo emprego. 
O País voltou a crescer, mas isso não significa que esteja tudo bem”, diz o economista 
Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central. “O impacto dos últimos anos é 
catastrófico. Ainda não temos certeza de quanto o País vai crescer daqui para frente, 
mas o desemprego só deve ficar abaixo de 10% se a evolução do PIB for parruda. Se 
o Brasil crescer só razoavelmente, na casa dos 3%, o desemprego só voltará a um 
dígito em 2020”, diz. 

Luiz Castelli, da consultoria GO Associados, concorda que, apesar da evolução 
mais favorável do mercado de trabalho e das perspectivas positivas para a economia 
brasileira, a taxa de desemprego pode descer a um dígito somente em dois ou três 
anos. Segundo ele, o movimento de geração de vagas é consistente com a 
recuperação gradual da economia, mas ainda há riscos de que a retomada seja 
prejudicada por incertezas políticas no ano que vem. 

“O último trimestre do ano que vem será mais difícil de prever, pois teremos os 
efeitos da eleição. Não sabemos se haverá algum estresse. Ou seja, as dúvidas no 
campo político podem limitar o número de novas contratações”, alertou Castelli. O 
economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados, diz que a 
resistência do desemprego em um patamar elevado deve interferir nos discursos 
eleitorais. “Por mais que a inflação esteja controlada e que o País tenha saído da 
recessão, esses conceitos são difusos para a população. As discussões de política 
econômica de 2018 devem ter a geração de emprego como mensagem subliminar”. As 
informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 

https://www.istoedinheiro.com.br/desemprego-levara-2-anos-para-voltar-a-taxa-
de-2016/ 
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7. Mercado Imobiliário 

Crédito imobiliário cresce em outubro e soma R$ 3,69 bi em outubro, diz 
Abecip 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Nos dez primeiros meses de 2017, entretanto, ainda há queda de 2,5% na 
comparação com o ano anterior. 
 

O volume de financiamentos imobiliários com recursos da poupança 
totalizou R$ 3,69 bilhões em outubro, o que representa alta de 8,2% no mês e 
de 1,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. 

Nos dez primeiros meses de 2017, o montante foi de R$ 36,32 bilhões, 
uma queda de 2,5%. Os dados são da Abecip, associação que representa as 
instituições que atuam no mercado. 

No total, foram financiados 15,8 mil imóveis em outubro, nas 
modalidades de aquisição e construção. O número representa alta de 9,4% em 
relação a setembro. Na comparação com outubro do ano passado, porém, 
houve retração de 1,8%. 

Os financiamentos abrangeram 147,59 mil imóveis entre janeiro e 
outubro, número 10,1% inferior ao do mesmo período do ano passado. 

Neste ano, até outubro, a Caixa financiou 64,7 mil imóveis nas 
modalidades de aquisição e construção, num valor total de R$ 15,540 bilhões. 
O Bradesco ficou em segundo lugar, com 27,5 mil imóveis e R$ 6,529 bilhões. 
O Itaú Unibanco foi o terceiro colocado, com 22,8 mil unidades e R$ 6,475 
bilhões em financiamentos. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/credito-imobiliario-cresce-em-outubro-e-
soma-r-369-bi-em-outubro-diz-abecip.ghtml 
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8. Curtas 

Projetos audiovisuais vão receber investimento de R$ 8,6 milhões 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Editais abrangeram novas áreas como produção de vlogs na internet e 
aplicativos para a cultura 
 

Pela primeira vez, projetos para canais web e aplicativos serão 
contemplados em editais do setor audiovisual brasileiro. Resultado de cinco 
editais do Programa Nacional de Fomento ao Audiovisual (Proav), do Ministério 
da Cultura (MinC), 133 projetos do setor receberão investimento de R$ 8,6 
milhões. O programa, lançado em julho deste ano, também contempla editais já 
tradicionais, como o de curtas-metragens e o de roteiro, incluindo festivais e 
mostras de audiovisual.  

Ao todo, o MinC recebeu 3.160 inscrições. Durante o anúncio dos 
projetos aprovados, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, lembrou da 
importância econômica do cinema no Brasil, representando 0,46% do Produto 
Interno Bruto (PIB). "Há R$ 100 milhões de renúncia fiscal para audiovisual por 
ano, e este setor gera R$ 2,3 bilhões em impostos diretos e R$ 1,25 bilhão em 
impostos indiretos." 

Áreas contempladas: desenvolvimento de roteiros cinematográficos; 
novos roteiristas; juventude vlogueira; canais culturais na web; apoio à 
produção de curta-metragem; apoio a festivais e mostras audiovisuais e 
aplicativos para cultura. 
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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 
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