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1. Crédito e Financiamento 

Conselho Monetário reduz juros de financiamentos do BNDES para 6,75% 
ao ano 

 
21 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

As empresas que contraírem empréstimos e financiamentos no Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pagarão juros de 
6,75% ao ano até o fim de março. O Conselho Monetário Nacional (CMN) 
decidiu reduzir em 0,25 ponto percentual a Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP) para o próximo trimestre. 

A cada três meses, o CMN fixa a taxa para o trimestre seguinte. O órgão 
é formado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles; o presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, e o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. 

A TJLP tinha aumentado para 5,5% ao ano em janeiro de 2015, 6% em 
abril do mesmo ano, 6,5% em julho, 7% em outubro e 7,5% em janeiro de 
2016, sendo mantida nesse nível até março deste ano. Em abril, foi reduzida 
para 7% ao ano, sendo mantida nesse nível até agora. 

Em tese, a redução da TJLP aumenta as pressões sobre o Tesouro 
Nacional, que cobre a diferença entre a taxa subsidiada dos financiamentos do 
BNDES e os juros de mercado. No entanto, o impacto será baixo para o 
Tesouro. Isso porque, desde o início de dezembro, a taxa Selic está em 7% ao 
ano, no menor nível da história e igual à TJLP. Por quase um mês, os 
subsídios financeiros do Tesouro ao BNDES foram reduzidos a zero. 

Criada em 1994, a TJLP é definida como o custo básico dos 
financiamentos concedidos ao setor produtivo pelo BNDES. Em janeiro de 
2013, a taxa tinha sido reduzida para o menor nível da história, em 5% ao ano, 
como medida de estímulo à economia. 

De acordo com o Ministério da Fazenda, o valor da TJLP leva em conta 
dois fatores: o centro da meta de inflação, atualmente em 4,5%, mais o Risco 
Brasil, indicador que mede a diferença entre os juros dos títulos brasileiros no 
exterior e os papéis do Tesouro norte-americano, considerados o investimento 
mais seguro do mundo. 

Em nota, o Ministério da Fazenda explicou que a redução da TJLP foi 
possível porque o risco país, que mede a diferença entre os juros dos títulos 
brasileiros e dos títulos do Tesouro norte-americano, considerados a aplicação 
financeira mais segura do planeta, está caindo levemente nos últimos meses. 
Enquanto o centro da meta de inflação para 2018 continuará em 4,5%. 

“Quanto ao prêmio de risco, medidas amplas baseadas em preços de 
ativos brasileiros e instrumentos financeiros relacionados, consideradas para 
diversos horizontes e janelas de apuração, em mercados domésticos e nos 
mercados internacionais, têm oscilado com pequena queda”, explicou o 
ministério. 

Nova taxa 
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A partir de janeiro, os novos financiamentos do BNDES deixarão de ser 
regidos pela TJLP e serão corrigidos pela Taxa de Longo Prazo (TLP). Em vez 
de ser fixada a cada trimestre pelo CMN, a TLP será calculada conforme a 
inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
mais os rendimentos da NTN-B, título do Tesouro Nacional atrelado ao IPCA. 

A transição de uma taxa para outra, no entanto, será gradual, e se dará 
ao longo dos próximos cinco anos. Em 2018, a TLP equivalerá a 100% da 
TJLP. Em 2019, a proporção cai para 80% da TJLP, sendo reduzida em 20 
pontos percentuais ao ano, até a TLP ser exclusivamente corrigida pela 
inflação e pela NTN-B em 2023. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/conselho-monetario-
reduz-juros-de-financiamentos-do-bndes-para-675-ao-ano 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Impostômetro atinge R$ 2,1 trilhões e deve fechar o ano com alta de 8,4% 

 
21 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que soma 
todos os impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros no período de 
um ano, atingiu hoje (21) R$ 2,1 trilhões. Até o último dia do ano, o placar deve 
chegar a R$ 2,170 trilhões, crescimento de 8,4% em relação ao ano passado, 
sem considerar a inflação. 

No estado de São Paulo, segundo o Impostômetro, os tributos somam 
R$ 775,1 bilhões do início do ano até hoje, o correspondente a 37,9% da 
arrecadação total do Brasil. Na capital paulista, o total é de R$ 25,9 bilhões. 

A ferramenta é uma projeção criada há sete anos com o objetivo de 
conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária do país e incentivar a 
cobrança para que os governos ofereçam serviços públicos de qualidade. O 
painel do Impostômetro fica na Rua Boa Vista, centro da capital paulista. 

Alencar Burti, presidente da Associação Comercial e da Federação das 
Associações Comerciais no estado, disse que a retomada da atividade 
econômica, principalmente do setor industrial, foi uma das razões para o 
aumento dos valores. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/impostometro-atinge-
r-21-trilhoes-e-deve-fechar-ano-com-alta-de-84 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Ceia de Natal custará R$ 136 este ano 

 
22 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A redução no preço de algumas frutas no último ano e maior busca por 
promoções pelos consumidores farão com que o custo da ceia fique cerca de 
18,6% mais barato no Natal. Em média, o custo para a refeição natalina será 
de R$ 136,5. 

O levantamento é do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) que ressaltou o 
comportamento cauteloso do consumidor na hora de gastar. No Natal do ano 
passado, a intenção de gasto era de R$ 167,90. 

Os dados caminham no mesmo sentido que a desaceleração dos preços 
dos alimentos que compõem a cesta de Natal. Uma análise realizada pelo 
departamento de economia do SPC Brasil mostra que, enquanto a inflação 
medida pelo IBGE através do IPCA estava em 2,80% em novembro deste ano, 
a inflação dos alimentos que são consumidos na ceia de Natal mostrou queda 
de -4,83% no acumulado em 12 meses. No ano mesmo período do ano 
passado, enquanto a inflação geral estava em 6,99%, a inflação dos itens 
natalinos era ainda maior e atingia 11,18%. 

Dividir para somar 
O levantamento também mostra que sete em cada dez (73%) 

entrevistados pretendem dividir as despesas da festa, compartilhando os 
custos entre os familiares (37%) ou estipulando que cada membro leve um tipo 
de prato ou bebida diferente (36%). Por outro lado, 15% garantem que apenas 
uma pessoa deverá arcar com todas as despesas dos festejos, sejam eles 
mesmos (9%) ou outro anfitrião (6%). 

De modo geral, 84% dos brasileiros garantem que irão participar de 
alguma confraternização do Natal, percentual estável na comparação com 
2016 (82%). Como em anos anteriores, o Natal confirma a sua vocação de 
festa familiar: 78% dos entrevistados pretendem comemorar a data entre 
familiares, seja na própria residência (40%), na cada de parentes (20%) ou na 
casa dos pais (18%). Há, ainda, 6% que vão celebrar a data na casa de amigos 
e 3% em igrejas. 

A pesquisa revela uma preocupação das pessoas em passar a data bem 
vestidas e renovadas. Em cada dez que vão comemorar o Natal, seis (58%) 
disseram que vão comprar alguma peça nova de vestuário ou acessório, 
percentual que sobe a 65% entre as mulheres, com gasto médio de R$ 210. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/ceia-de-natal-custar%C3%A1-r-136-este-ano-
1.60436 
 

Voltar ao índice 
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Lojas e comerciantes não são obrigados a trocar presentes 

 
21 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Lei não obriga estabelecimentos a substituir produtos devido a tamanho, cor ou 
gosto. É importante que os consumidores exijam sempre a nota fiscal 
 

Nem sempre os presentes recebidos no Natal agradam, o que leva a um 
forte movimento nos shoppings e ruas de comércio a partir do dia 26. Mas as 
lojas só são obrigadas a efetuar as trocas ou reembolsos em caso de defeito 
do produto. 

A advogada Lívia Coelho, da Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste), alerta que não é responsabilidade legal das lojas 
efetuar trocas devido ao tamanho ou ao gosto. “É importante que o consumidor 
verifique a política de trocas antes da compra. Se a loja se comprometer na 
hora da venda a efetuar trocas desse tipo, isso o vincula a trocar o produto”, 
explica. 

Os consumidores devem sempre exigir a nota fiscal, independentemente 
do caso. Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prazo para 
reclamações sobre defeitos é de 30 dias para produtos não duráveis (como 
alimentos) e 90 dias para duráveis (como os presentes de natal, 
eletrodomésticos, entre outros), a partir da identificação do problema. 

Para as compras on-line ou por telefone, o consumidor tem até sete dias 
após o recebimento do produto para efetuar a troca, por qualquer razão. É o 
chamado direito de arrependimento. “Caso tenha problemas, recomendamos 
que ele procure entidades do consumidor e guarde toda a documentação”, 
afirma a advogada. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/12/lojas-e-comerciantes-
nao-sao-obrigados-a-trocar-presentes 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/12/lojas-e-comerciantes-nao-sao-obrigados-a-trocar-presentes
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/12/lojas-e-comerciantes-nao-sao-obrigados-a-trocar-presentes
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4. Comércio - Varejo 

Reação rápida do varejo na crise puxa venda de moda íntima e receita 
sobe 8% 

 
22 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio indústria e Serviços 
 
Trabalhando com produtos de primeira necessidade, empresários adaptaram 
seus estoques com peças mais baratas, elevaram volume negociados em 5,8% 
e vislumbram um 2018 ainda melhor 
 

Resiliente à recessão, o setor de moda íntima vai alcançar receita de R$ 
7,3 bilhões em 2017, 7,7% acima em relação a 2016. Em um nicho de 
consumo pautado pela necessidade de compra, as empresas souberam 
ampliar o sortimento na crise para atrair consumidores de todas as classes. 

“Assim como o mercado de moda infantil, o varejo de moda íntima é 
pautado pela necessidade. Com a crise, os consumidores podem até comprar 
um produto mais básico, mais simples, mas não deixam de consumir. Por isso, 
a demanda desse mercado cai menos. Além disso, ele é muito impulsionado 
em datas como Dia das Mães e Dia dos Namorados”, diz o diretor do IEMI – 
Inteligência de Mercado, Marcelo Prado. 

Fora o avanço na projeção de receita deste setor, o consumo no volume 
de peças também deve obter alta de 5,8%, em relação a 2016. Segundo dados 
da consultoria IEMI, espera-se que 867,6 milhões de peças sejam 
comercializadas ao longo de 2017 – recuperando-se da retração de 4,6% vista 
na última temporada. 

Para o diretor-executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil 
(Abvtex), Edmundo Lima, um fator importante para a performance do varejo é a 
retomada nos índices de produção de moda íntima. “Esse setor ‘performa’ bem, 
mesmo com a crise, pois está ligado à necessidade do consumidor. Ele não 
pode adiar o consumo de roupa íntima. Isso é um dos fatores que faz com que 
a indústria produza mais esse tipo de produto”, corrobora. 

Por dentro deste mercado 
Exemplo desse movimento de alta frente à crise, a Hope Lingerie admite 

que não tem sentido tanto a recessão, pelo contrário. Durante esse período, a 
empresa, que é voltada estritamente ao público feminino, aproveitou para 
ampliar a presença no varejo. Em 2017, a Hope inaugurou 23 lojas, chegando 
ao total de 178 unidades. “Com a crise, vimos uma possibilidade muito forte 
para uma expansão. Por conta da alta vacância nos shoppings e ruas, eles 
reduziram o custo de ocupação”, disse o diretor de expansão da Hope Lingerie 
ao DCI, Sylvio Korytowski. 

De acordo com o executivo, ao longo da crise, a empresa adaptou seu 
modelo de negócio. Agora, uma franquia de rua da rede pode custar até 40% 
menos que antes da recessão, em um formato que é mais enxuto, mas traz os 
mesmos padrões das outras lojas. 
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Sobre o fim do ano, Korytowski diz que o avanço nas vendas, só na 
primeira quinzena de dezembro, foi de 22%. “No último trimestre, o mercado se 
fortaleceu, sinalizando que 2018 será muito bom”, diz, ressaltando que, na 
soma do ano, o faturamento subirá 18% no conceito “Mesmas Lojas.” 

Esse resultado otimista mesmo na crise impulsionou também a 
emancipação de outra marca da varejista. Criada em 2013, como parte da linha 
beachwear, a Hope Resort tornou-se independente e hoje tem loja própria no 
Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, e deve ganhar entre oito e dez 
novos pontos de venda em 2018. “Nossa ideia é ter um projeto de fitness e 
praia que funcione com as tendências da moda. Estamos fazendo um piloto em 
São Paulo. Uma expansão mais forte para essa marca virá, provavelmente, em 
2019. [Para essa bandeira] vamos trabalhar primeiro com aqueles que já são 
franqueados de alguma loja Hope”. 

De olho nesse potencial, o Grupo Marcyn – detentor da marca de 
lingerie homônima e da Casa das Cuecas – quer ampliar a presença no varejo 
com franquias, abrindo de quatro a cinco lojas da vertente feminina no próximo 
ano. 

Com 39 anos de história na indústria, a Marcyn atua no comércio 
multimarca de três mil lojas e tem duas operações físicas. Com os bons 
resultados de vendas em 2017, o grupo espera atingir R$ 55 milhões em 
receita neste ano, e vislumbra bater os R$ 62 milhões em 2018. “Contratamos 
uma consultoria no início de 2017 para mapear os lugares do País onde vamos 
abrir lojas. O nosso foco estará em dois estados no início: São Paulo e Minas 
Gerais”, afirma o vice-presidente do grupo, Mauro Zaborowsky. 

Dentro do universo da moda íntima masculina, a bandeira Casa das 
Cuecas também está no radar da companhia, que pretende abrir cerca de sete 
novas operações em 2018. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/rea%C3%A7%C3%A3o-r%C3%A1pida-do-
varejo-na-crise-puxa-venda-de-moda-%C3%ADntima-e-receita-sobe-8-
1.604367 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Turismo 

Verão traz otimismo para agências de viagens 

 
21 de Dezembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Entidade que representa o setor aponta para crescimento de até 30% nas 
vendas, enquanto MTur prevê a realização de 74 milhões de viagens no 
período 
 

A movimentação nas agências e operadoras de viagens e sites de 
buscas, que apostam no crescimento de dois dígitos nas vendas de verão, 
confirma a expectativa da sondagem do Ministério do Turismo, que registrou 
em novembro o maior aumento da intenção de viagem do brasileiro neste ano. 
As perspectivas são otimistas também para 2018, devido às expectativas de 
recuperação da economia e aquecimento do mercado de viagens. 

“Para a alta temporada 2017/2018 temos uma expectativa de aumento 
de 30% nas vendas. Para 2018, já contando com certa retomada da economia, 
esperamos um crescimento de 10% com relação ao período anterior”, opina a 
presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), que 
reúne as maiores empresas do país, Magda Nassar. Entre os destaques de 
destinos nacionais, segunda ela, estão Foz do Iguaçu, Gramado e roteiros de 
ecoturismo. 

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), com 
representação em nos 26 estados e no DF, também aposta no crescimento de 
dois dígitos contra os 5% e 6% registrados nos anos anteriores. Entidade 
registra “forte demanda” para a região Nordeste, que, de acordo com pesquisa 
do MTur, receberá 43,4% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos 
seis meses. Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e Ceará estão entre os 
destinos mais procurados, embora roteiros tradicionais como Rio de Janeiro, 
litoral de Santa Catarina e as viagens de navio também estejam em alta. 
Gramado (RS), com seu Natal Luz, é sempre citado. 

“O Ministério do Turismo tem trabalhado arduamente com o propósito de 
melhorar a infraestrutura turística e a qualidade dos serviços prestados com o 
intuito de atrai cada vez mais turistas brasileiros e estrangeiros. A adoção do 
visto eletrônico já disponível para turistas australianos também poderá ter um 
impacto importante nesse cenário positivo”, avaliou o ministro do Turismo, Marx 
Beltrão. 

Entre os destinos mais demandados na maior operadora de viagens da 
América Latina, com mais de 1.200 lojas espalhadas pelo país, destaca-se 
Jericoacoara. Paraíso no litoral cearense que este ano ganhou um aeroporto e 
ligação direta com São Paulo. A procura também é grande para Maragogi (AL), 
destino que pode ser combinado com Maceió (AL), Recife e Porto de Galinhas 
(PE), e Ilhéus (BA), na Costa do Cacau. Segundo a assessoria da empresa, as 
famílias com crianças também voltaram a pensar no navio como opção de 
“viagem mais curta”, movimentando a temporada de cruzeiros no Brasil. 
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Digital 
Outro termômetro do mercado são os sites de buscas. No Melhores 

Destinos, o aplicativo para celular, que avisa das promoções de passagens 
aéreas, hospedagem e pacotes em tempo real, bateu recorde de downloads 
este ano. O crescimento foi de 50% em relação a 2016. Destinos do Nordeste 
(Salvador, Porto Seguro, Recife e Fortaleza) além do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre/Gramado lideram as consultas dos internautas. 
“Apostamos que 2018 será um ano de recuperação do crescimento de dois 
dígitos para o setor de turismo”, afirma Leonardo Cassol, editor do portal. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8373-
ver%C3%A3o-traz-otimismo-para-ag%C3%AAncias-de-viagens.html 
 

Voltar ao índice  
 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

6. Comércio Eletrônico 

Lei que regula divulgação de preços no e-commerce entra em vigor 

 
21 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O que era um projeto proposto em 2011 na Câmara dos Deputados, 
antes do “boom” do comércio eletrônico, virou regra: nesta quinta-feira (21), 
entrou em vigor a lei 13.543/2017, que regula a divulgação de preços no e-
commerce. 

De acordo com o texto sancionado pelo presidente Michel Temer, as 
lojas virtuais deverão, “mediante divulgação ostensiva do preço à vista”, junto à 
imagem do produto ou descrição do serviço, divulgar o preço em caracteres 
facilmente legíveis com tamanho de fonte não inferior a 12. 

A lei já está valendo e não existe tempo para adaptação. Para as lojas 
físicas, as regras seguem inalteradas. Veja aqui a publicação no Diário Oficial 
da União (página 10). 

Histórico 
O projeto nasceu em 2011, quando foi proposto pelo deputado federal 

Luís Tibé, à época integrante do PT do B/MG e, hoje chamado Avante. 
Segundo a justificativa apresentada por Tibé em 2011, a necessidade de 

regulamentar a publicidade de preços ocorre por conta do ágil crescimento do 
e-commerce e da rápida adoção das compras online no Brasil à época. “Não 
temos dúvida de que essa modalidade de comércio estará presente na vida de 
um número cada vez maior de consumidores brasileiros. (…) Portanto, torna-se 
obrigatório estabelecer regulação que se aplique especificamente a esse 
pujante setor da economia”, dizia o texto. 

O projeto percorreu um longo caminho até ser aprovado em definitivo 
pela Casa. Dois meses depois, em outubro de 2011, o relator do projeto na 
Comissão de Defesa do Consumidor (CDC), deputado federal Carlos Alberto 
(PMN/RJ), deu parecer favorável ao PL. 

“Atualmente, vários sites eletrônicos (sic) vendem seus produtos ou 
serviços sem colocar os preços visíveis ou acessíveis aos cidadãos, criando 
assim uma forma de constrangimento, uma vez que os consumidores, 
utilizando este modelo de aquisição de produtos ou serviços, são obrigados a 
entrar em contato com tais empresas e ficam à mercê dos operadores de 
negociação”, afirmou em seu voto. 

A proposta ficou cinco meses parada até ser aprovada em 2012 pela 
CDC e, depois, pela CCJC, no mesmo ano. Dois anos e meio mais tarde, em 
janeiro de 2015, foi arquivada por conta do término da legislatura. 

A volta 
Demorou três meses até o Projeto de Lei ser desarquivado, após 

requerimento do autor, o deputado federal Luís Tibé. Em junho de 2016, o 
deputado Hildo Rocha (PMDB-MA), relator na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, deu o último aval para o texto que trata do e-
commerce, baseando-se na justificativa original, datada de 2011. 
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“Entende-se que o projeto se harmoniza com os valores fundamentais 
contidos nas regras e nos princípios da Carta da República, vez que ele 
prestigia a proteção do consumidor, mais precisamente o seu direito à 
informação e à fácil visualização do preço dos produtos vendidos no comércio 
eletrônico”, concluiu Rocha. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/lei-divulgacao-precos-e-
commerce/ 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Confiança da construção sobe 2,0 em dezembro 

 
22 de Dezembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O Índice de Confiança da Construção (ICST), medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), subiu 2,0 pontos em dezembro ante novembro, 
alcançando 81,1 pontos. Esse é o maior nível desde janeiro de 2015. O 
resultado sucede uma alta de 1,1 ponto em novembro. Em relação ao mesmo 
mês do ano passado, o ICST avançou 9,3 pontos. 

A evolução do índice em dezembro resultou, principalmente, da melhora 
das perspectivas de curto prazo, segundo comunicado da FGV. O Índice de 
Expectativas (IE-CST) subiu 3,2 pontos, para 92,6 pontos – maior nível desde 
março de 2014 (96,0 pontos). Entre os dois quesitos que integram este 
subíndice, o destaque foi do indicador que projeta a tendência para a demanda 
nos próximos três meses, que avançou 3,5 pontos, para 91,7 pontos. 

Já o Índice da Situação Atual (ISA-CST) cresceu pelo sétimo mês 
seguido. Subiu 0,9 ponto para 70,1 pontos, nível ainda muito baixo em termos 
históricos. Nesse subíndice, o indicador que deu a maior contribuição positiva 
foi o que mede o grau de satisfação com a situação corrente dos negócios, que 
subiu 2,3 pontos, para 73,0 pontos 
 

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 
 
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 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
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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 
 
26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 

 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


