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1. Crédito e Financiamento 

Desembolsos do BNDES caem 20% no acumulado até novembro 

 
19 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) no acumulado de janeiro a novembro deste ano somaram R$ 
61 bilhões, queda de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. 

As micro, pequenas e médias empresas receberam 43,4% dos recursos 
liberados no período, somando R$ 26,5 bilhões. 

Por setores, a agropecuária foi o único a registrar aumento nos 
desembolsos no acumulado janeiro-novembro em relação a igual período de 
2016, com acréscimo de 8%. No total, o setor recebeu R$ 13 bilhões, o que 
corresponde a 21,4% dos desembolsos do BNDES. 

Para infraestrutura, foram destinados quase R$ 22 bilhões em 11 meses, 
queda de 2% em relação ao acumulado de janeiro a novembro de 2016. 

A indústria recebeu R$ 13,31 bilhões, redução de 48% em relação ao 
mesmo período do ano passado, e os desembolsos para o setor de comércio e 
serviços caíram 22%, somando R$ 12,65 bilhões de janeiro a novembro de 
2017. 

O Nordeste foi a única região do país a registrar aumento de liberações 
do BNDES nos 11 meses de 2017 até agora, com acréscimo de 19% e valor 
total de R$ 11,43 bilhões. As aprovações de crédito para essa região também 
subiram 103%, alcançando R$ 10,7 bilhões. 

Finame e capital de giro 
O BNDES destacou que, pela Linha Finame, para financiamento da 

produção e compra de máquinas e equipamentos, foram desembolsados R$ 
17,6 bilhões, 11% a mais do que no mesmo período do ano passado. De 
acordo com o banco, a Finame funciona como um termômetro da recuperação 
da atividade econômica. Os pedidos de financiamento aprovados para essa 
linha de crédito somam R$ 19,7 bilhões de janeiro a novembro, aumento de 
22%. 

Para capital de giro das empresas, os desembolsos na Linha BNDES 
Giro aumentaram 199%, com total de R$ 6,2 bilhões. No acumulado dos 
últimos 12 meses, as liberações para essa linha chegam a R$ 6,8 bilhões, com 
expansão de 177% em relação ao período anterior (dezembro de 2015 a 
novembro de 2016). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/desembolsos-do-
bndes-caem-20-no-acumulado-ate-novembro 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Natal: 11,5 milhões de brasileiros devem fazer compras de última hora, 
mostra pesquisa 

 
19 de Dezembro de 2017 

Fonte: EXTRA 
 

Uma pesquisa mostra que 11,5 milhões de pessoas devem comprar os 
presentes apenas nesta semana antes do Natal. Isso representa 9% de 
consumidores que têm a intenção de presentear alguém neste fim de ano. Os 
dados são do levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em 
todo o país. 

Entre esses consumidores que deixam para a última hora, 52% 
justificam que preferem esse período para ver se conseguem alguma 
promoção boa para economizar. Outros 15% afirmam que só recebem o 
pagamento perto do Natal e 10% acabam postergando as compras por falta de 
tempo. Além disso, 9% estão esperando a segunda parcela do 13º salário. 

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, considera que 
deixar as compras natalinas para a última hora nem sempre é uma escolha 
acertada para quem pretende economizar: 

"Se o consumidor deixa para comprar muito em cima da hora, acaba não 
tendo tempo para pesquisar preços ou encontrar opções de produtos mais 
baratas e, consequentemente, fica mais exposto à gastos maiores, que podem 
comprometer o orçamento", explica 
 
https://extra.globo.com/noticias/economia/natal-115-milhoes-de-brasileiros-
devem-fazer-compras-de-ultima-hora-mostra-pesquisa-22210529.html 
 

Voltar ao índice 
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Neste Natal 70% dos brasileiros farão pesquisa para economizar 

 
20 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Cerca de 70% dos clientes que vão presentear no Natal vão comparar 
preços em lojas diferentes antes de comprar. Os dados são de uma pesquisa 
da plataforma AondeConvem, que pesquisou os hábitos dos consumidores 
entre os dias 23 e 25 de novembro. 

"Há maior conscientização do uso do dinheiro e da compra consciente" 
comenta o CEO da empresa no Brasil, Clineu Jr, lembrando que 25% vão 
pesquisar para poupar tempo. 

De acordo com os resultados da pesquisa, 70% das pessoas pretendem 
comprar presentes antecipadamente, alta de 4% em relação à mesma 
pesquisa realizada no ano passado. Aumentou também o número de pessoas 
que pretendem gastar de R$ 400 a R$ 1050 (36%) – em 2016 o percentual era 
de 25%. A maioria (66%) vai gastar até R$ 100,00 por presente este ano e 62% 
dizem que este ano pagarão à vista. 

As roupas embora continuem o presente preferido (35%) diminuíram 
como atrativo bem como os eletrodomésticos (6%) que perderam mais da 
metade dos interessados ante ao passado. Em seguida aparecem eletrônicos 
(12%), brinquedos (11%). 
 
http://www.dci.com.br/comercio/neste-natal-70-dos-brasileiros-far%C3%A3o-
pesquisa-para-economizar-1.603392 
 

Voltar ao índice 
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Movimento do Comércio sobe 0,2% em 12 meses 

 
19 de Dezembro de 2017 

Fonte: Investimento e Notícias 
 

O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho 
das vendas no varejo em todo o Brasil, subiu 0,2% na avaliação acumulada em 
12 meses (dezembro de 2016 até novembro de 2017 frente ao mesmo período 
do ano anterior), de acordo com os dados apurados pela Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao Crédito).  

Após dois anos de retração, desde novembro de 2016 o indicador do 
comércio vem gradualmente se recuperando, atingindo o primeiro número 
positivo desde junho de 2015 quando observado na aferição acumulada em 12 
meses. 

Na comparação mensal com ajuste sazonal foi observado crescimento 
de 2,5% em novembro. Já na avaliação contra novembro do ano anterior, 
houve aumento de 8,5%.  

Com uma mudança de cenário que inclui redução de juros, expansão do 
crédito, melhoria dos níveis de renda, diminuição do desemprego, entre outras 
variáveis, espera-se que esta tendência se mantenha crescente pelos próximos 
meses, consolidando a recuperação do setor. 

Na análise mensal, dentre os principais setores, o setor de “Móveis e 
Eletrodomésticos” apresentou crescimento de 6,8% em novembro, 
descontados os efeitos sazonais. Nos dados sem ajuste sazonal, a variação 
acumulada em 12 meses foi de 0,4%. 

A categoria de “Tecidos, Vestuários e Calçados” cresceu 0,5% no mês, 
expurgados os efeitos sazonais. Já na comparação da série sazonal, nos 
dados acumulados em 12 meses houve recuo de 1,8%. 

A atividade do setor de “Supermercados, Alimentos e Bebidas” 
aumentou 0,2% no mês na série dessazonalizada. Na série sem ajuste, a 
variação acumulada permaneceu subiu 2,0%. 

Por fim, o segmento de “Combustíveis e Lubrificantes” cresceu 0,7% em 
novembro considerando dados dessazonalizados, enquanto na série sem 
ajuste, a variação acumulada em 12 meses ainda apresenta queda de 3,1%. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/movimento-do-
comercio-sobe-0-2-em-12-meses 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/movimento-do-comercio-sobe-0-2-em-12-meses
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/movimento-do-comercio-sobe-0-2-em-12-meses
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3. Comércio - Varejo 

Varejo quer aumentar o uso de dados em 2018 

 
20 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Com o objetivo de mapear e antecipar o perfil de compra de cada consumidor, 
usar inteligência artificial e big data ganhará cada vez mais relevância dentro 
do orçamento de lojistas pelo Brasil 
 

O uso de dados para entender a jornada do consumidor e impactá-lo 
com campanhas assertivas e personalizadas é visto pelo varejo como um dos 
principais objetivos para os próximos anos, além de uma das melhores formas 
de captar novos clientes em um mercado cada vez mais competitivo. 

Estudo encomendado pela multinacional IgnitionOne, que ouviu 550 
grandes varejistas dos Estados Unidos, mostrou que 70% dos entrevistados 
pretendem investir mais no uso de dados ao longo do ano que vem. 
Atualmente, boa parte já trabalha com big data para direcionar suas 
campanhas promocionais, mas a intenção é ampliar ainda mais os esforços. 

“O que a pesquisa mostra é que a vontade dos varejistas de fazer 
marketing de dados, acompanhar a jornada dos consumidores e impactar 
essas pessoas de forma orquestrada, só tem aumentado”, afirma o CEO para 
América Latina da IgnitionOne, empresa especializada em marketing de dados, 
Edmardo Galli. 

Segundo o levantamento, encomendado pela companhia e realizado 
pela WBR Digital e pela eTail, a maior parte dos varejistas norte-americanos já 
utiliza estratégias como ofertas personalizadas para promoções específicas 
(65%) e ofertas dinâmicas (51%) em suas campanhas de marketing. O desafio 
para o ano que vem é ampliar o uso desse tipo de abordagem e integrar as 
campanhas em uma estratégia multicanal – onde os diversos canais de 
divulgação da marca dialoguem um com o outro. 

“Nos EUA, o varejo já faz o uso de marketing de dados com intensidade, 
mas o foco deles é aprimorar e aumentar os investimentos”, afirma Galli. A 
pesquisa mostra que apesar de usar as informações dos consumidores, 
apenas 32% dos varejistas ouvidos adotam uma abordagem multicanal para 
analisar os resultados de suas campanhas realizadas em mais de um meio. Os 
68% restantes continuam com uma análise individual, onde cada um dos 
canais é visto de forma separada, e não de maneira integrada, como um 
conjunto. 

Ainda assim, houve uma evolução grande nos últimos anos. O executivo 
explica que as tecnologias de big data melhoraram e que os algoritmos 
também se tornaram muito mais assertivos de dois anos para cá, o que 
contribuiu para impulsionar o mercado. “Para toda marca, personalizar a 
jornada do consumidor é um objetivo óbvio, e hoje isso já está bem mais viável 
e maduro. Há dois ou três anos tudo ainda era muito na base empírica”. 
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Para os varejistas ouvidos na pesquisa, o principal desafio para 2018, 
em termos de marketing de dados, será adquirir novos consumidores, citado 
por 63% dos comerciantes. Vender mais para clientes já existentes aparece em 
segundo lugar (20%), seguido por vender mais a novos clientes (11%), e 
reativar os consumidores que estão inativos (7%). 

Para Galli, a captura de novos clientes aparece em primeiro lugar, 
porque é um desafio imenso no varejo, ainda mais nos Estados Unidos, onde o 
setor é mais maduro do que o brasileiro. “É um mercado muito competitivo, e 
adquirir um novo consumidor é basicamente tirar ele da sua concorrência”, 
explica o executivo. 

Cenário no Brasil 
Se nos Estados Unidos o processamento e análise dos dados do 

consumidor já é uma realidade em grande parte do varejo, no Brasil as 
iniciativas ainda são raras e centradas apenas nas grandes do setor. 

Galli explica que o varejo brasileiro está bem mais atrasado no uso de 
dados para campanhas de marketing, mas que o “gap” entre os dois países 
vem diminuindo gradativamente. Além disso, as varejistas no Brasil, de acordo 
com ele, concentram boa parte de seus investimentos em campanhas de mídia 
no Facebook e Google, o que é extremamente prejudicial para as marcas, em 
termos de multicanalidade. 

“O ideal é que você tenha isso mais diversificado. Que impacte o 
consumidor em vários canais e durante toda a sua jornada, que é o que ocorre 
nos Estados Unidos”, afirma. Ele complementa que para que um lojista tivesse 
uma estratégia de marketing multicanal ele precisaria “orquestrar a coleta e 
organização dos dados de forma centralizada para que possa disparar as 
campanhas para diversos canais e meios”. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/varejo-quer-aumentar-o-uso-de-dados-em-
2018-1.603394 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Governo investe R$ 212,4 milhões em aeroportos regionais 

 
19 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
11 aeroportos de sete estados serão beneficiados. Medida faz parte do 
programa Agora, é Avançar. 
 

Para melhorar a vida de milhões de brasileiros que vivem fora das 
grandes capitais, o Governo do Brasil vai investir R$ 212,4 milhões em 11 
aeroportos regionais. Serão obras de ampliação, iluminação e melhora das 
plataformas e do acesso a esses aeroportos. Os investimentos fazem parte do 
programa Agora, é Avançar. 

Durante solenidade de assinatura dos termos de compromisso dos 
investimentos, na noite desta terça-feira (19), o ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que a aviação regional é 
fundamental para o Brasil. 

Segundo ele, em um País continental como o nosso, o transporte 
aeroviário é a melhor opção. “Precisamos melhorar toda a infraestrutura 
portuária para atender a população brasileira onde ela está”, argumentou 
Moreira Franco. “Agora, é Avançar. Não há outro caminho”, afirmou. 

Ele disse, ainda, que o Brasil entrou em um círculo virtuoso de 
conquistas que passam pela retomada do crescimento, pela queda da inflação 
e pela melhora do mercado de trabalho. Para Moreira Franco, essa iniciativa – 
de investir em aeroportos – é mais uma medida que vai melhorar o dia a dia do 
brasileiro. 

Investimentos no País 
O secretário de Aviação Civil, Dario Rais Lopes, lembrou que esses 

investimentos se juntam a outros que, no total, já somam R$ 800 milhões 
aplicados na aviação regional. “Nós estamos fazendo obras onde a iniciativa 
privada quer prestar serviço, garantindo que o dinheiro público vai ser 
transformado em serviço”, afirmou o secretário. 

Os aeroportos atendidos são em Jataí (GO), Araguaína (TO), Cáceres 
(MT), Sinop (MT), Tangará da Serra (MT), Dourados (MS), Itaperuna (RJ), 
Resende (RJ), Angra dos Reis (RJ), Chapecó (SC) e São Carlos (SP). 
 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/12/governo-investe-r-212-4-milhoes-
em-aeroportos-regionais 
 

Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Expectativa do consumidor sobre a economia termina 2017 em baixa, diz CNI 

 
19 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A expectativa dos consumidores em relação à economia terminou o ano de 
2017 em baixa e ficou praticamente no mesmo patamar registrado no fim de 2016. É o 
que mostra levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) voltado a 
avaliar a percepção dos cidadãos sobre sua situação financeira e as expectativas 
sobre indicadores como desemprego, inflação e renda pessoal. 

O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) ficou em 100,5 pontos 
em dezembro. O desempenho foi -0,5% menor do que o do mês anterior e 0,2% acima 
do aferido em dezembro de 2016. Quando comparado com o mesmo mês de 2015, o 
índice cresceu apenas cinco pontos. Durante todo esse período, a confiança dos 
consumidores ficou abaixo da média histórica, de 108,1 pontos. 

Desemprego 
O estudo revelou que a preocupação maior segue sendo o desemprego. A 

expectativa sobre o tema foi -5,6% menor do que a de novembro. No comparativo com 
2016, ela aumentou 5,3%. Já no tocante à renda pessoal, as projeções foram 
negativas tanto em relação ao mês anterior (-1%) quanto ao ano passado (-2,9%). 

A visão sobre a inflação também foi mais pessimista do que a registrada em 
outubro (-2,6%), mas oscilou em referência à de 2016 (1,9%). Quando questionados 
sobre a compra de bens de maior valor (como uma TV ou geladeira novas), os 
participantes do levantamento se mostraram menos otimistas do que no mês anterior 
(-1,3%) e mais confiantes do que em 2016 (1,3%). 

A avaliação foi positiva em dois assuntos: endividamento e situação financeira. 
Sobre o primeiro, os consumidores ouvidos demonstraram maior confiança do que em 
outubro (3,7%) e menor do que em 2016 (-1,8%). Já quanto ao segundo, a percepção 
foi parecida, com expectativa maior sobre o mês passado (3,7%) e menor na 
comparação com 2016 (-2,2%). 

Efeito crise 
Na avaliação de Marcelo Azevedo, economista da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), o fato de a expectativa permanecer quase a mesma de 2016 se deve à 
persistência da crise econômica no país. As famílias seguem sendo afetadas, com 
situação financeira difícil, grande endividamento e ainda altos índices de desemprego. 

“Para o consumidor, ainda está muito incerto. Ainda tem muita preocupação 
com relação ao desemprego. Há uma preocupação com a situação presente e uma 
expectativa que vem melhorando, mas que ainda mostra algum receio. Essa confiança 
se mantendo, baixa a recuperação da demanda, tende a se manter lenta”, explica. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/expectativa-do-
consumidor-sobre-economia-termina-2017-em-baixa-diz-cni 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Mercado brasileiro é destaque em relatório internacional de e-commerce 

 
19 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Noticia Acaba de ser lançado na Europa e Estados Unidos pela E-
commerce Foundation um relatório completo sobre o comércio eletrônico 
brasileiro. O estudo contou com a participação da rede de afiliação Awin e 
compilou dados de entidades, como Ebit e a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm), sobre o mercado nacional. O estudo elencou 
os segmentos mais promissores e também os desafios e gargalos do e-
commerce brasileiro. Um número que chama atenção se refere ao mobile 
commerce, que deve registrar aumento de 32% no acumulado de 2017 (Ebit). 

Para o Country Manager da Awin no Brasil, Rodrigo Genoveze, o hábito 
de comprar através dos dispositivos móveis tem sido difundido para todo o país 
por conta dos avanços tecnológicos estruturais, sobretudo para aqueles locais 
mais remotos e que, historicamente, não contavam com serviços de internet 
banda larga. Outro aspecto que posiciona o Brasil como um país promissor 
para o m-commerce é a enorme fatia de mercado ainda inexplorada. “Apenas 
54% da população têm acesso à internet e, em 2016, 47 milhões de novos 
consumidores foram incorporados a este mercado no Brasil”, diz. 

De acordo com Genoveze, as áreas menos exploradas e que 
apresentam, portanto, as melhores oportunidades para o e-commerce são 
aquelas relacionadas aos serviços financeiros e de telefonia. “Existe um 
enorme potencial inexplorado para startups europeias e norte-americanas 
nestes dois segmentos”, fala. O executivo também dá exemplo de duas 
companhias que souberam utilizar com maestria nichos ainda pouco utilizados, 
e que podem servir como exemplo para as fintechs e empresas de telecom, já 
que conseguiram criar um novo e imenso mercado consumidor para 
comercializar bens e serviços. “Groupon e Dafiti, por exemplo, reforçaram no 
brasileiro a crença de que é seguro comprar online. Esta confiança aliada a um 
marketing digital feito no Brasil de maneira tão sofisticada quanto o que é 
praticado na Europa e nos Estados Unidos, culminou em um retorno do 
investimento (ROI) muito mais atraente para novos consumidores e afiliados”, 
comenta. 

No entanto, para Genoveze, ainda há desafios e a questão tributária 
ainda é um impedimento ao progresso neste setor. “As regulamentações 
governamentais e os altos impostos praticamente inviabilizam a compra de 
produtos do exterior. Em alguns produtos, quando selecionados através da 
alfândega, o imposto atinge 100% do valor do produto. Outra dificuldade é a 
burocracia na logística enfrentada após a chegada aduaneira. Esse tipo de 
política protecionista limita que o mercado brasileiro consiga se posicionar em 
termos de concorrência global”, conclui. 
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Para Maurício Salvador, presidente da ABComm, a crise política e 
econômica que afetou praticamente todos os setores da economia nacional, 
não influenciou tão negativamente o comércio eletrônico, principalmente por 
conta da percepção já introjetada no consumidor que comprar online é mais 
barato que comprar no varejo físico. “É expressivo o número de novos 
consumidores, já que dos 110 milhões de usuários de internet no Brasil, em 
2016, foram concluídas apenas 38 milhões de compras, uma penetração de 
apenas 35%, número que indica, novamente, um enorme potencial de 
crescimento. Agora que a crise dá mostras de estar perto do fim, os números 
estão ainda mais promissores: a projeção é que o e-commerce nacional cresça 
12% neste ano, angariando 3 milhões de novos consumidores”, diz. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/mercado-brasileiro-
e-destaque-em-relatorio-internacional-de-e-commerce/ 

 
Voltar ao índice  
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Compra online de passagens de ônibus cresce 50% no Natal e Ano Novo 

 
19 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A compra online de passagens rodoviárias apresenta um crescimento de 
50% para os feriados de Natal e Ano Novo, segundo levantamento da 
ClickBus, plataforma especializada em vendas online de passagens 
rodoviárias. Os destinos mais buscados pelos brasileiros que compram suas 
passagens de ônibus pela internet são Rio de Janeiro, Paraty, Florianópolis, 
Angra dos Reis e Cabo Frio. 

Para a plataforma o aumento nas vendas este ano se dá porque as 
pessoas estão se antecipando cada vez mais para garantir suas passagens 
rodoviárias através da compra online e, como resultado, as passagens podem 
se esgotar. Desta forma é necessário se planejar para encontrar passagens 
nas datas, horários e classes de preferência para o a ida e volta do Natal e Ano 
Novo. 

O preço da viagem de ônibus está muito mais competitivo comparado 
com a viagem de avião neste período de alta temporada. As passagens de 
avião são quase 450% mais caras que as de ônibus, dependendo da data de 
embarque. 

Além disso, o setor rodoviário tem realizado investimentos para trazer 
mais comodidade e conforto para os passageiros que estão trocando o 
transporte aéreo pelo rodoviário. Segundo o estudo E-Rodoviário, publicado 
semestralmente pela ClickBus, o setor de vendas online de passagens 
aumenta ano a ano e em 2017 deve movimentar R$ 916 milhões, o que 
significa 9.7 milhões de passagens de ônibus vendidas online. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/compra-online-de-passgens-
de-onibus-cresce-50-no-natal-e-ano-novo/ 
 

Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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. Curtas 

Venda de imóveis cresce 5,3% no ano 

 
20 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A venda de imóveis novos no Brasil cresceu 5,3% entre janeiro e 
outubro deste ano, sobre o mesmo período de 2016, segundo dados da 
associação que representa grandes incorporadoras, Abrainc. Foram 87.618 
unidades compradas. Já os lançamentos de imóveis novos totalizaram 58.971 
unidades entre janeiro e outubro de 2017, alta de 18% em relação ao 
registrado no mesmo período do ano anterior. 
 

Voltar ao índice  
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8. 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



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


