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1. MDIC 

Siscoserv Dash tem nova versão 

 
08 de Dezembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 
Além dos principais serviços comercializados e os mais importantes parceiros 
comerciais, a ferramenta disponibiliza informações de venda e aquisição de 
serviços por UF 
 

A consulta de dados de comércio exterior de serviços está mais 
completa. A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS), do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), lançou, no último dia 5 de 
dezembro, a segunda versão do Siscoserv Dash, uma ferramenta que 
simplifica a visualização dos dados extraídos a partir das operações registradas 
no Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços e Intangíveis 
(Siscoserv). 

Além das perspectivas de visualização pelos principais serviços 
comercializados e os mais importantes parceiros comerciais brasileiros, 
disponíveis desde a primeira versão, a segunda versão, desenvolvida por 
servidores da própria secretaria, incorpora um novo mecanismo de filtro que 
permite ao usuário analisar os dados pelas unidades da Federação (UF). 

A ferramenta contribui para uma maior transparência e facilidade no 
acesso aos dados, pois torna possível customizar o conteúdo disponível de 
acordo com os interesses dos usuários e possibilita uma visualização de 
informações gerenciais sobre o setor. Com um layout simples e amigável, a 
nova versão traz gráficos ainda mais dinâmicos e interativos. Todo o potencial 
da ferramenta está discriminado em um tutorial de utilização extremamente 
didático, disponível por meio de um tour interativo, que percorre 
gradativamente todas as funcionalidades do dashboard. 

Para o secretário de Comércio e Serviços, Marcelo Maia, a informação é 
fundamental para a tomada de decisões. "Com este espírito, temos buscado 
cada vez mais disponibilizar instrumentos que facilitem o acesso de todos aos 
dados do Siscoserv. O Siscoserv Dash 2.0 é mais uma iniciativa neste sentido, 
que esperamos possa ser bastante útil para o setor privado e outros órgãos do 
governo”, afirma. 

As estatísticas do Siscoserv possibilitam identificar a quais mercados e 
que serviços e intangíveis os exportadores brasileiros já possuem acesso 
internacional. Esses dados fornecem aos exportadores ou potenciais 
exportadores informações importantes sobre mercados-alvo para suas 
exportações ou para a internacionalização de suas empresas. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2942 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Índices apontam melhora da economia, mas consumidor ainda está 
receoso em gastar 

 
10 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Embora os indicadores econômicos mostrem uma retomada gradual da 
economia, os brasileiros ainda não sentiram grande diferença no bolso. Neste 
final de ano, os consumidores se empenham em pesquisas de preço e o amigo 
oculto vira uma saída para reduzir os gastos com presentes no Natal. 

Na família da aposentada Anaeli da Costa, 62 anos, a brincadeira já 
virou tradição. “Como sempre, a gente não dá presente. Se der para comprar 
alguma lembrancinha, a gente compra, senão, só participa mesmo das festas e 
do amigo oculto, que a gente faz todo ano”, diz.  

Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). De janeiro a novembro, o índice registrou um acumulado de 
2,5%, o menor resultado nos primeiros 11 meses desde 1998, quando a taxa 
ficou em 1,32%. 

“Mas ainda não vimos nenhuma melhora. Os preços não estão 
diminuindo. O preço acompanha a gasolina, se a gasolina sobe todo dia, os 
preços também vão subir, porque o nosso transporte é todo terrestre”, diz 
Anaeli. 

A insegurança faz com que a dona de casa Maísa Flores, 50 anos, 
invista mais nas pesquisas de preço. “A gente não sabe o que vai acontecer, o 
desemprego é grande demais, as coisas estão caras demais, você precisa 
pesquisar e andar muito, senão não compra. É diferente dos outros anos, que 
você podia comprar porque sabia que lá na frente ia ter um retorno”, diz. 
“Vamos esperar para ver o que vai acontecer, meter os pés pelas mãos 
realmente não dá. As contas e as dívidas não param”, diz. 

“Depois dessa crise toda, lógico que todo mundo dá uma pisadinha no 
freio. Mas o Natal é sempre uma data que as pessoas se abrem mais”, diz o 
empresário Antônio Carlos Navarro, 65 anos. “Ainda estamos segurando [os 
gastos]. Até porque, no meu caso, que estou no setor privado, trabalhando com 
gestão de empresas, fica mais complexo, não é a mesma coisa de ter salário 
fixo. O nosso salário oscila muito, ninguém conta com o futuro por enquanto”. 

Comércio segura o preço 
Mesmo com os consumidores receosos, o comércio está otimista. Após 

dois anos de queda, a expectativa é que 2017 tenha um aumento nas vendas 
de 5,2% em relação ao ano passado, a maior variação desde 2013, de acordo 
com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Ao todo, o Natal deverá movimentar R$ 34,9 bilhões. 

Para estimular as compras, os vendedores têm feito o possível para não 
repassar os custos para os consumidores. “Não repassamos os impostos para 
os clientes. O preço está mais acessível do que estava em 2014. Queremos 
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ver se as pessoas compram mais, se animam”, diz o vendedor Diego Batista, 
32 anos, da loja Emily Calçados, na Feira do Guará, a cerca de 9 Km do centro 
de Brasília. 

A feirante Kátia Yamamaru, 48 anos, vende frutas e verduras também na 
Feira do Guará e está fazendo esforços para não aumentar os preços. “Parte 
dos produtos vêm de São Paulo. O frete subiu bastante, pagamos imposto para 
sair do Distrito Federal e para entrar. Ou repassamos alguma coisa, ou não 
conseguimos trabalhar. Mas estamos segurando uma parte, se for repassar 
tudo, eu perco os clientes”, diz. 

Segundo o professor de Finanças da Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas IBMEC-DF Marcos Melo, provavelmente este Natal será melhor que 
o do ano passado. “Acredito que deverá haver mais contratação de vaga 
temporária, aumento da massa de renda, mas nada extraordinário. De modo 
geral devemos ter um pouco mais de esperança para a população, porque está 
melhorando, mas não é de forma rápida, ainda é preciso ter cautela”, diz. 

A dica de Melo para as compras é pesquisar preços e controlar os 
gastos. “Vamos ter que gastar, porque isso emprega as pessoas. Mas não pode 
ser desmedidamente, tem que ter controle, buscar artigos mais baratos, investir 
mais em amigos ocultos do que em presentes para a família toda. Os gastos 
farão também a economia girar”, explica. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/indices-apontam-
melhora-da-economia-mas-populacao-ainda-esta-receosa-em 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Maior alta dos materiais no ano impulsiona custo da construção civil em 
novembro 

 
08 de Dezembro de 2017 

Fonte: IBGE 
 

Impulsionado pelo maior aumento nos materiais (0,67%) registrado em 
2017, o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado hoje pelo IBGE, 
teve a segunda maior alta no ano em novembro (0,48%). Enquanto isso, o 
acumulado do ano ficou em 3,64% e o dos últimos 12 meses, em 4,15%.   

Apenas duas (Paraíba e Mato Grosso) das 27 unidades da federação 
tiveram taxa negativa em relação aos materiais. Seis UFs tiveram, inclusive, 
alta acima de 1%, sendo elas: Distrito Federal, Alagoas, São Paulo, Sergipe, 
Mato Grosso do Sul e Piauí.  

“O que realmente podemos ver é que a alta da parcela dos materiais foi 
preponderante para esta taxa de novembro, com destaque para o aumento no 
segmento de barras de aço”, explica o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira. 

Enquanto isso, a mão de obra teve aumento significativo nos estados de 
Mato Grosso e Pernambuco, devido a negociações coletivas. Este índice ficou 
em 0,28% na média nacional. 

No índice geral, todos estados tiveram variação positiva em novembro, 
com exceção da Paraíba (-0,03), que apresentou estabilidade. As maiores altas 
ocorreram no Mato Grosso (1,71%) e em Pernambuco (1,31%). 

Entre as regiões, a Centro-Oeste foi a que apresentou maior alta pelo 
segundo mês consecutivo, com variação de 0,94% em novembro. “Distrito 
Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso apresentaram altas acima da 
média nacional e levaram o Centro-Oeste à maior taxa neste aspecto”, conclui 
Augusto. 
 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18586-maior-alta-dos-materiais-no-ano-impulsiona-custo-da-
construcao-civil-em-novembro.html 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Consumidores estão cada vez menos dependentes de dinheiro vivo, diz 
Euromonitor 

 
08 de Dezembro de 2017 
Fonte: E-commerce Brasil 

 
A empresa global de pesquisa estratégica de mercado Euromonitor 

International apresenta uma nova pesquisa “Beyond Cashback: Credit Cards and The 
Premiumisation Of Consumer Payments”, indicando o crescente uso dos cartões em 
demérito de outras formas de pagamento, como cheques e cédulas. 

Segundo a pesquisa, o mundo hoje vive uma mudança em relação à escolha 
do meio de pagamento, com o consumidor deixando de lado as cédulas de dinheiro e 
se aproximando cada vez mais dos cartões e alternativas eletrônicas de pagamento.  
A Euromonitor projeta um aumento global de 5,5% no valor das transações por meio 
de cartões, atingindo um patamar de 23,3 trilhões, em 2017, enquanto o valor das 
vendas por meio de cédulas deverá decair 1%. 

“Espera-se que o valor das transações por meio de cartões ultrapasse, pela 
primeira vez, o valor por meio de cédulas em 2017. Esse movimento está alinhado 
com uma megatendência chamada de Premiunização que indica não somente a busca 
por produtos premium, mas também a demanda por uma experiência de pagamento 
diferenciada”, comenta Marília Borges, analista de pesquisa da Euromonitor. 

Cartões de débito substituem o dinheiro vivo no Brasil 
No Brasil, os valores das transações por meio de cartões e cédulas 

aumentarão 5,5% e 4%, respectivamente, em 2017 – seguindo a tendência global e 
colocando o Brasil no ranking dos 10 países que mais gastam com cartão de crédito. 
Os cartões de débito continuarão a ter um desempenho melhor que os de crédito, com 
um crescimento esperado de 8% esse ano. 

 “A tendência da substituição dos pagamentos em dinheiro vivo por cartão, 
principalmente de débito, deve continuar, especialmente para compras de baixo valor, 
em função dos consumidores estarem se acostumando com a segurança e 
conveniência desse método de pagamento”, comenta Marília. “À medida que o número 
de adquirentes que operam no mercado brasileiro aumenta de forma agressiva, 
espera- se não somente um aumento da penetração das máquinas de cartão (POS — 
point of sale), como também um crescimento acentuado dos métodos de pagamento 
de cartões”, finaliza. 

A Euromonitor International projeta que as transações por meio de cédulas 
deixem de movimentar, globalmente, USD 725 bilhões até 2022. No Brasil, é esperado 
um crescimento modesto de 1% ao ano enquanto as transações por meio dos cartões 
devem crescer anualmente 5% no mesmo período (valores deflacionados, com preço 
constante de 2017). 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumidores-cada-vez-menos-
dependentes-do-dinheiro-vivo/ 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Mais de 27% dos brasileiros devem viajar nos próximos seis meses 

 
08 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Intenção de viagem registrada em novembro foi a maior do ano. Nordeste é 
campeão de preferência e deve receber 43,4% dos turistas domésticos 
 

Em novembro, pesquisa do Ministério do Turismo registrou o maior 
aumento do ano na intenção de viagem dos brasileiros. De acordo com a 
sondagem, mais de 27% dos entrevistados revelaram intenção de viajar nos 
próximos seis meses. Na comparação com janeiro, o aumento foi de 5 pontos 
percentuais. 

A região Nordeste é líder de preferência e deve receber 43,4% dos 
turistas no período. Em seguida, aparece o Sudeste, com 25,1% das intenções 
de viagem; o Sul (23,9%); o Centro-Oeste (5,3%); e o Norte (2,3%). 

A Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem é feita mensalmente 
pela Fundação Getulio Vargas com duas mil pessoas de sete capitais 
brasileiras, que concentram 70% do fluxo turístico do País.  

Com relação ao meio de hospedagem, hotéis e pousadas serão opção 
de 44,9% dos viajantes, enquanto 36,6% ficarão na casa de amigos e parentes. 
Entre os meios de transporte, o avião é o escolhido de 51% dos viajantes; o 
automóvel, de 35,3% deles; e o ônibus, de 10,9% dos viajantes. 

Entre as capitais pesquisadas, o maior aumento do desejo de viajar nos 
próximos seis meses foi registrado entre os moradores de Belo Horizonte, na 
comparação com novembro do ano passado. O percentual na capital mineira 
cresceu de 31,1% para 41,6%. 

A intenção de viagem também cresceu entre os entrevistados de Porto 
Alegre e Rio de Janeiro. Houve queda acentuada em Brasília e mais leve em 
Recife, Salvador e São Paulo. A indicação de viagem doméstica prevalece em 
todas as capitais pesquisadas. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/12/mais-de-27-dos-brasileiros-devem-
viajar-nos-proximos-seis-meses 
 

Voltar ao índice  
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6. Bem-Estar do Consumidor 

54% dos consumidores querem reduzir os gastos em dezembro 

 
08 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

De acordo com os dados do Indicador de Propensão ao Consumo 
calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 54% dos consumidores 
manifestaram a intenção de reduzir seus gastos neste mês de dezembro, 
enquanto 36% planejam mantê-los no mesmo patamar. Os que vão aumentar 
os gastos representam apenas 6% da amostra. 

Entre quem vai desembolsar menos nas compras, 25% mencionam os 
altos preços, 15% o endividamento, 12% culpam o desemprego e 11% 
justificam a queda na renda mensal. O fato de estarem sempre economizando 
como hábito foi citado por 25% dos consumidores entrevistados. 

Excluindo os itens de supermercado, os produtos que os consumidores 
planejam adquirir ao longo de dezembro são em sua maioria roupas, calçados 
e acessórios (26%), remédios (20%), recarga para celular pré-pago (12%), 
perfumes e cosméticos (11%), eletrônicos (8%), viagens (8%) e brinquedos 
(8%). 

De acordo com o levantamento, apenas 18% dos consumidores 
brasileiros estão com as contas no azul em novembro – ou seja, com sobra de 
recursos para consumir ou fazer investimentos. A maior parte (41%) admite 
estar no zero a zero, sem sobra e nem falta de dinheiro, enquanto 36% 
encontram-se no vermelho e não conseguem pagar todas as contas. 

Para Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil, a renda extra 
de final de ano pode ajudar a aliviar esse quadro. “O pagamento de décimo 
terceiro pode aliviar a situação do consumidor, mas vale lembrar que se trata 
de um aumento de renda temporário. Uma vez restaurado o equilíbrio do 
orçamento, o consumidor precisa manter o controle dos gastos, estabelecendo 
prioridades e fazendo ajustes quando necessário”, afirma. “É uma tarefa 
constante, que exige disciplina, mas que faz diferença no bem-estar financeiro 
do consumidor”. 

Cartão de crédito foi utilizado por 36% dos brasileiros em outubro, média 
dos gastos foi de R$ 1.065 

Em outubro, o Indicador de Uso do Crédito, que mensura a utilização 
das principais modalidades e mapeia os gastos e itens mais comprados via 
crédito pelo consumidor brasileiro, marcou 26,5 pontos, resultado próximo da 
média observada ao longo do ano, que é de 26,8 pontos. A escala do indicador 
varia de zero a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior o número 
de usuários e de frequência do uso das modalidades. 

De acordo com o levantamento, seis em cada dez (59%) consumidores 
brasileiros não utilizaram nenhuma modalidade de crédito no mês de outubro, 
como empréstimos, linhas de financiamento, crediários e cartões de crédito. O 
restante (41%), porém, mencionou ao menos uma modalidade a qual tenham 
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recorrido no período. Os cartões de crédito (36%), crediário (13%) e o cheque 
especial (7%) foram as modalidades mais usadas em outubro. Há ainda, 4% de 
consumidores que recorreram à empréstimos e 3% que buscaram 
financiamentos. 

Quatro em cada dez (41%) usuários de cartão de crédito aumentaram o 
valor da fatura no último mês de outubro. Para 31%, o valor se manteve estável 
frente aos meses anteriores, enquanto somente 23% notaram uma diminuição 
no total a ser pago na fatura. Considerando os entrevistados que se lembram 
do valor do último mês, a média dos gastos foi de R$ 1.065. Os itens de 
primeira necessidade como alimentos em supermercados (61%) e remédios 
(45%) foram os mais adquiridos por meio do cartão de crédito. Gastos com 
bares e restaurantes (34%), combustível (31%), roupas e calçados (28%) e 
recarga para celular (16%) ocupam as demais posições do ranking. 

23% dos brasileiros tiveram crédito negado em Outubro 
De acordo com o levantamento, quase a metade (50%) dos brasileiros 

consultados considera que atualmente está difícil conseguir empréstimo ou 
financiamento no mercado. Apenas 14% consideram a contratação fácil. 

Ao tentar fazer uma compra parcelada em estabelecimentos comerciais, 
23% dos consumidores tiveram o crédito negado em outubro, sendo que 9% 
estavam com o CPF negativado e 8% falta de comprovação de renda ou não 
tinham renda suficiente para adquirir o bem pretendido.  A sondagem mostra 
ainda que, considerando os consumidores que possuem empréstimos e 
financiamentos atualmente, 28% admitem ter havido atrasos ao longo do 
contrato e 23% disseram estar, no momento, com parcelas pendentes de 
pagamento, o que totaliza aproximadamente 51% de consumidores com 
dificuldades para honrar esse tipo de compromissos 

“O cenário de recessão intensificou o cuidado das instituições 
financeiras no momento de conceder crédito, dificultando seu acesso pelo 
consumidor. Com desemprego elevado, muitos nem conseguem comprovar 
renda. Com a retomada gradual da economia, a expectativa é de que esse 
quadro comece a se reverter aos poucos”, analisa a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti. 

Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, alguns 
cuidados devem ser observados na hora de contratar um empréstimo ou 
financiamento. “Se o empréstimo não visa a cobrir uma necessidade 
emergencial, pode ser o caso de esperar mais um pouco para tomá-lo. Convém 
analisar a real necessidade de assumir um compromisso que, muitas vezes, só 
acaba depois de anos”, explica Pellizzaro Junior. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumidores-gastos-dezembro/ 
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7. Emprego 

Comércio deve contratar mais de 74 mil trabalhadores temporários, 
estima CNC 

 
08 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O comércio deve contratar 74,1 mil trabalhadores temporários neste final 
de ano, segundo projeção divulgada hoje (8) pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Natal deverá movimentar R$ 
34,9 bilhões, um aumento de 5,2% em relação ao ano passado, a maior 
variação desde 2013 

A projeção anterior divulgada pela CNC era de crescimento de 4,8%, 
mas foi revisada porque, segundo a confederação, o cenário de inflação baixa, 
queda de juros e retomada do emprego nos últimos meses deve melhorar os 
resultados do setor este ano. “O cenário para o comércio está bastante positivo 
para o curto prazo. O comércio interrompe dois anos de queda”, disse o 
economista-chefe da Divisão Econômica da CNC, Fábio Bentes 

De acordo com o economista, a revisão para cima da perspectiva de 
vendas para o Natal também levou em conta o efeito do pagamento do décimo 
terceiro salário e não apenas da demanda. 

Este ano, por causa da crise econômica no país, os varejistas adiaram a 
temporada de oferta de vagas, que geralmente ocorre entre setembro e 
novembro, para dezembro. As expectativas, no entanto, são positivas, e a taxa 
de efetivação dos temporários deve crescer para 30%. Em 2015 e 2016, 
apenas 15% dos trabalhadores temporários foram efetivados após o Natal. Os 
estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro deverão concentrar 47% 
das contratações. 

O salário médio de admissão deverá ter aumento real de 3,8% na 
comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando R$ 1.185. O 
maior pagamento deve ser oferecido no ramo de artigos farmacêuticos, 
perfumarias e cosméticos (R$ 1.430), seguido pelas lojas especializadas na 
venda de produtos de informática e comunicação (R$ 1.392). No entanto, estes 
segmentos devem responder por apenas 2% do total de vagas oferecidas para 
a temporada. 

Em relação às vendas, os segmentos de hiper e supermercados (R$ 
11,8 bilhões), lojas de vestuário (R$ 9 bilhões) e de artigos de uso pessoal e 
doméstico (R$ 5,1 bilhões) deverão responder por 74% do faturamento das 
vendas natalinas deste ano. Em termos relativos, o maior aumento nas vendas 
deverá ocorrer nas lojas de móveis e eletrodomésticos, com crescimento de 
17,8% na comparação com 2016. 

Em termos relativos, o maior aumento nas vendas deverá ocorrer nas 
lojas de móveis e eletrodomésticos, com crescimento de 17,8% na comparação 
com 2016. Segundo Bentes, o crescimento das vendas neste setor reflete “um 
importante da suavização das prestações”, por causa da queda de juros. “Com 
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a renda relativamente estabilizada e aumento do emprego, encaixar prestação 
no orçamento em 2017 ficou menos difícil do que nos últimos dois anos” 

O economista da CNC ressaltou que as expectativas de crescimento 
este ano caminham no mesmo sentido das demais datas comemorativas do 
varejo. “E todas as datas, desde a Páscoa, têm fechado com leve alta depois 
de dois anos de fortes quedas. E no varejo do Natal deste ano, deve acontecer 
isso também”. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/comercio-deve-
contratar-mais-de-74-mil-trabalhadores-temporarios-estima-cnc 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

ANS suspende 31 planos de saúde no País 

 
08 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Medida foi anunciada em novembro, e ANS tranquiliza beneficiários ao explicar 
que contratos já feitos não serão prejudicados 
 

Passa a valer nesta sexta-feira (8) a medida de suspensão de 31 planos 
de saúde, de 10 operadoras, anunciada em novembro pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). A decisão levou em conta reclamações 
recebidas no 3º trimestre de 2017, como negativas de coberturas e demora no 
atendimento. 

A ANS destaca que os 167,7 mil beneficiários dos planos suspensos 
neste ciclo estão protegidos com a medida e continuam a ter assistência 
regular. As operadoras ficam impedidas por pelo menos 3 meses de iniciarem 
contratos com novos beneficiários, enquanto não asseguram condições de 
seguir com excelência no atendimento. 

O trabalho de suspensão é parte do acompanhamento periódico 
realizado pela reguladora por meio do Programa de Monitoramento da Garantia 
de Atendimento. 

 
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 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


