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1. Tributos 

Seguro-desemprego é reajustado em 2,07% 

 
11 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 

O piso do seguro-desemprego equivale a um salário mínimo, que passou de 
R$ 937 para R$ 954 em 1º de janeiro, alta de 1,81% 
 

A partir desta quinta-feira (11/1), os trabalhadores demitidos há até cinco 
meses e que ganhavam mais de um salário mínimo receberão mais dinheiro do 
seguro-desemprego. O valor do benefício superior ao mínimo foi reajustado em 
2,07%, equivalente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) do ano passado. 

A partir desta quinta-feira (11/1), os trabalhadores demitidos há até cinco 
meses e que ganhavam mais de um salário mínimo receberão mais dinheiro do 
seguro-desemprego. O valor do benefício superior ao mínimo foi reajustado em 
2,07%, equivalente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) do ano passado. 

Com o aumento, o teto mensal do benefício subirá de R$ 1.643,72 para 
R$ 1.677,74, diferença de R$ 34,02. O piso do seguro-desemprego equivale a 
um salário mínimo, que passou de R$ 937 para R$ 954 em 1º de janeiro, alta 
de 1,81%. 

Para quem recebia mais que o mínimo, o valor do seguro-desemprego é 
calculado com base em três faixas salariais. O segurado demitido que ganhava 
até R$ 1.480,25 recebe 80% do salário médio limitado ao salário mínimo. De 
1.480,26 a R$ 2.467,33, o valor equivale a R$ 1.184,20 mais 50% do que 
exceder R$ 1.480,25. Quem ganhava mais que R$ 2.467,33 recebe o teto de 
R$ 1.677,74. 

Pago aos trabalhadores dispensados sem justa causa com recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o seguro-desemprego é calculado 
sobre a média do salário dos três meses anteriores à demissão. Se o 
empregado tiver sido demitido antes desse período, o benefício é definido com 
base na média de dois meses ou um mês. 

O pagamento é limitado a três, quatro ou cinco parcelas, dependendo do 
período trabalhado antes da demissão. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/11/internas_
economia,652820/seguro-desemprego-e-reajustado-em-2-07.shtml 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/11/internas_economia,652820/seguro-desemprego-e-reajustado-em-2-07.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/11/internas_economia,652820/seguro-desemprego-e-reajustado-em-2-07.shtml
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Empresas que aderiram ao novo Refis devem R$ 1,18 bilhão 

 
14 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
As empresas que aderiram ao Programa Especial de Regularização 

Tributária (Pert), também conhecido como Novo Refis, devem R$ 1,18 bilhão 
em tributos correntes (que não entraram na renegociação), informou a Receita 
Federal. O Fisco já enviou o aviso aos devedores e fará a cobrança este mês. 
De acordo com a lei que criou o programa, todos os tributos vencidos a partir 
de maio do ano passado, inscritos ou não na Dívida Ativa da União, precisam 
ser pagos para que o contribuinte não seja excluído do parcelamento especial. 

O Pert abrange dívidas vencidas até 30 de abril de 2017. Os 
contribuintes aderiram à renegociação com perdão parcial nas multas e nos 
juros. No entanto, a Lei 13.496, que instituiu o programa, estabeleceu a 
exigência de que todas as obrigações de contribuintes com a União após essa 
data estejam em dia. A inadimplência por três meses consecutivos ou seis 
meses alternados leva à exclusão do programa. 

Cobrança 
Cada contribuinte que aderiu ao Pert recebeu um endereço eletrônico 

administrado pela Receita Federal que servirá para o envio de avisos com 
prova de recebimento. Em dezembro, o Fisco mandou o primeiro lote de 
cobrança na caixa eletrônica de 405 empresas. 

De acordo com a Receita, havia um montante de R$ 1,6 bilhão em 
aberto. Segundo o levantamento mais recente do órgão, do fim de dezembro, 
as empresas quitaram R$ 424 milhões, reduzindo para R$ 1,18 bilhão o valor 
dos tributos correntes devidos. 

Neste mês, a Receita realizará a cobrança dos débitos vencidos após 30 
de abril de 2017 dos demais optantes pelo Pert e dará prosseguimento à 
cobrança e à eventual exclusão dos contribuintes já cobrados. Como o prazo 
de adesão ao parcelamento acabou em 14 de novembro do ano passado, 
quem não cumpriu as obrigações tributárias por três meses seguidos pode 
perder direito à renegociação. 

A Receita recomenda aos contribuintes que aderiram ao Pert acessar a 
página do órgão na internet para verificar o marco legal que introduziu o 
programa. A Lei 13.496, a portaria e a instrução normativa que regulamentaram 
o parcelamento estão disponíveis no campo Legislação, no site da Receita. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/empresas-que-
aderiram-ao-novo-refis-devem-r-118-bilhao 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio 

Preços de produtos e serviços consumidos no verão caem 1,35% 

 
12 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os preços dos produtos e serviços mais consumidos no verão caíram 

1,35% entre janeiro e dezembro de 2017. No mesmo período, o Índice de 
Preços ao Consumidor da Fundação Getulio Vargas (IPC-FGV) subiu 3,23%. O 
economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV e coordenador do 
IPC, André Braz, explicou que a queda nesses preços foi influenciada pelos 
alimentos in natura, que mostraram retração substantiva, em especial frutas (-
15,59%). “Isso favoreceu muito essa inflação um pouco mais baixa”, comentou. 

Além disso, alguns serviços que são muito demandados nesta época 
não subiram tanto. “Até comer fora de casa está com uma inflação 
relativamente mais baixa do que se via no verão passado. Isso tem a ver um 
pouco com o comportamento dos alimentos e insumos para a preparação dos 
pratos e, também, com a recessão, o desemprego que ela trouxe e o impacto 
que causou no orçamento das famílias”. 

De acordo com a pesquisa, cervejas e refrigerantes e água subiram, 
respectivamente, 2,28% e 1,39%, mas ficaram abaixo da inflação do período. 
Os maiores aumentos foram observados em excursão e tour (6,47%), 
cafezinho (6,53%), sucos de frutas fora de casa (5,69%), bebidas de soja 
(5,40%) e chopes (5,11%). Em contrapartida, caíram os preços de passagens 
aéreas (9,56%), protetores solares (6,15%) e hotéis (4,21%). 

Em relação ao aumento do cafezinho, André Braz lembrou que o preço 
sofre a influência da sazonalidade do produto, cuja oferta diminui de dois em 
dois anos, com a época da florada.  Além disso, o preço da bebida é inflado 
pela energia elétrica, cuja tarifa subiu no ano passado mais de 9%, ou pelo 
botijão de gás, que também se elevou em torno de 10%. A isso se somam o 
valor dos aluguéis e os salários dos funcionários. “Toda essa estrutura de 
custos, associada a um ano de menor oferta de café, dá espaço para esse 
aumento”. 

André Braz alertou que quem for à praia ou passear para curtir um dia 
ensolarado pode encontrar preços diferenciados, uma vez que o levantamento 
fez a leitura dos últimos 12 meses, mas nada impede que ao longo do verão 
haja um aumento sazonal de preço. “Aquele aumento que sobe porque a gente 
está vendo mais pessoas no parque ou na praia e depois ele volta à 
normalidade”, explicou. 

Lazer 
A alta de preços no auge do verão está relacionada ao lazer, que 

incentiva elevações de última hora, explicou o economista do Ibre. A água de 
coco, por exemplo, é um dos itens que costumam subir bastante de preço na 
estação do verão. Segundo Braz, é preciso pensar que o preço da água 
embute o serviço que está por trás do produto. 
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“Quando a gente está na praia é um mega conforto tomar um coco 
gelado. Mas ele precisou de gelo para estar naquela temperatura mais 
agradável, precisou que alguém o transportasse até ali. Então, é mais o serviço 
do que propriamente o valor da água que encarece o produto nesta época do 
ano”. Tudo fica mais caro no verão porque todo mundo está procurando esse 
produto ou serviço, indicou. 

A sugestão dada pelo economista é que cada amigo leve um item de 
consumo para a praia para reduzir o gasto e dívida com os demais integrantes 
do grupo. É uma saída para não gastar muito. “E quando você reduz o 
consumo na praia, estimula o comércio a se ajustar a um preço mais favorável 
ao consumidor. Aí, todo mundo fica feliz. A resposta quem tem que dar é o 
consumidor”, disse. 

Eletrodomésticos 
A pesquisa revela ainda aumento discreto de eletrodomésticos muito 

usados na época do verão. Entre eles, ventilador e circulador de ar (0,68%), ar-
condicionado (1,67%) e geladeira e freezer (1,74%), abaixo da inflação de 
3,23% medida pelo IPC-FGV. André Braz acentuou que, se a compra desses 
itens for à vista, o desconto pode tornar o produto ainda mais barato. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/precos-de-produtos-
e-servicos-consumidos-no-verao-caem-135 
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Metade das pequenas espera avanço das vendas no primeiro trimestre 

 
15 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Levantamento do Insper e do Santander mostra, por outro lado, que 10,56% 
dos negócios ainda projetam queda nas saídas de mercadorias; mas inflação e 
juros baixos estão ajudando confiança 
 

Metade das pequenas e médias empresas brasileiras (49,55%) espera 
aumento das vendas no primeiro trimestre, enquanto outra parcela de 39,90% 
prevê estabilidade no volume de saídas de mercadorias e de prestação de 
serviços. 

Por outro lado, 10,56% dos negócios ainda contam com uma redução 
das vendas até março. A sondagem faz parte do Índice de Confiança do 
Pequeno e Médio (IC-PMN), elaborado pelo Insper e pelo Banco Santander. O 
levantamento abrange empresas dos três principais setores: comércio, serviços 
e indústria. 

O professor e pesquisador do Insper, Gino Olivares, avalia que os 
números apontam para um quadro positivo da recuperação da confiança, 
impactado, principalmente, pela redução da inflação e da taxa básica de juros 
da economia (Selic), fatores que contribuíram para uma recomposição da 
renda das famílias. 

“Depois de [três] trimestres consecutivos de crescimento, com inflação e 
juros baixos fica claro para todos – particularmente para os pequenos e 
médios, pois eles têm uma sensibilidade maior em relação ao ritmo da 
atividade – que a economia está efetivamente melhorando. Por isso eles estão 
esperando uma recuperação das vendas”, diz Olivares. 

Ele pondera, por outro lado, que os cerca de 40% que esperam 
estabilidade no volume de saídas são reflexo de uma retomada mais gradual e 
de um receio dos empreendedores com o ambiente político e fiscal. 

Já o superintendente executivo do segmento Negócios & Empresas do 
Santander, Alexandre Teixeira de Araújo, lê essa expectativa de estabilidade 
como positiva, uma vez que ela indica que uma boa parte das empresas já se 
ajustou (ou seja, reduziram gastos, inadimplência, entre outros). 

“Os 40% que esperam estabilidade apontam um cenário muito mais 
confiante do que foi o período anterior, quando os empreendedores estavam 
preocupados se as vendas iriam cair mais”, diz Araújo. 

O superintendente acrescenta que as empresas que já se ajustaram irão 
conseguir aproveitar melhor este período de inflação e de juros baixos para 
elevar a margem de lucro. 

Eleições gerais 
Para Olivares, a expectativa de venda pode ter redução caso a incerteza 

com relação às eleições seja muito elevada. “No entanto, no final do dia, o 
ambiente macroeconômico deve controlar os riscos”, destaca. 

Na avaliação de Araújo, as pequenas e médias empresas sofrem menos 
influência de aspectos políticos do que as grandes. “A atividade da pequena 
depende mais do seu ambiente mais próximo, da renda das pessoas de um 
bairro, do contexto econômico de seu entorno”, considera. 
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Olivares destaca que os dados da expectativa de vendas por setor e 
região mostram que a expansão da confiança está bastante disseminada. Uma 
parcela de 48,71% das pequenas e médias do comércio esperam aumento das 
vendas no primeiro trimestre, enquanto nos serviços e na indústria, essas 
proporções são de 53,41% e de 45,68%, respectivamente. No Centro-Oeste, 
essa parcela é de 49,49%, no Nordeste, de 51,96% e no Norte, de 48,89%. Já 
no Sudeste e no Sul, as parcelas são de 50% e 47,25%, respectivamente. 
 
http://www.dci.com.br/economia/metade-das-pequenas-espera-
avan%C3%A7o-das-vendas-no-primeiro-trimestre-1.676549 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços 

IBGE: pela segunda vez na série, serviços não tem atividade no negativo 

 
12 de Janeiro de 2018 

Fonte: Estado de Minas 
 

O setor de serviços não registrou perda em nenhuma das atividades 
investigadas na passagem de outubro para novembro pela segunda vez em toda a 
série histórica iniciada em 2012, afirmou Roberto Saldanha, analista na Coordenação 
de Serviços e Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Na Pesquisa Mensal de Serviços, o segmento de Outros serviços ficou estável 
(0,0%), mas houve avanços em Serviços prestados às famílias (0,9%); Serviços de 
informação e comunicação (0,9%); Transportes, serviços auxiliares dos transportes e 
correio (0,6%); e Serviços profissionais, administrativos e complementares (0,2%). O 
agregado especial das Atividades turísticas teve alta de 0,9% em novembro ante 
outubro. 

"Houve maior demanda do setor corporativo por serviços de informação e 
comunicação, principalmente telecomunicações. É um setor de alta tecnologia. 
Voltando ao nível normal, ele tende a alavancar o setor de serviços. É um setor 
importante, dinâmico", afirmou Saldanha, lembrando que as encomendas em 
novembro do setor público para livros didáticos voltados ao ano letivo de 2018 também 
ajudaram o desempenho do subsetor de impressão. 

Segundo ele, outro segmento capaz de ajudar na recuperação do volume de 
serviços prestados no País é o de Serviços profissionais, administrativos e 
complementares, que pode ser beneficiado por novos investimentos decorrentes dos 
leilões de óleo e gás realizados no ano passado. 

"Isso é muito positivo para serviços profissionais e administrativos", disse 
Saldanha. "Isso é bom não só para o Rio de Janeiro, mas também São Paulo e 
Espírito Santo, pega toda a área de alta produção de petróleo em mar aberto. Se os 
novos investimentos se concretizarem vão resultar em contratação de serviços 
qualificados, isso é importante", completou o pesquisador. 

Na comparação com novembro de 2016, o volume de serviços recuou 0,7% em 
novembro de 2017, com as contribuições positivas de Transportes, serviços auxiliares 
dos transportes e correio (alta de 6,5% e impacto de 1,8 ponto porcentual para a 
média global) e Serviços prestados às famílias (aumento de 1,4% e impacto de 0,1 
ponto porcentual). 

Houve redução em Serviços profissionais, administrativos e complementares (-
6,5%, o equivalente a um impacto de -1,6 ponto porcentual), Outros serviços (-7,7%, 
com contribuição de -0,7 ponto porcentual) e Serviços de informação e comunicação (-
0,7%, um impacto de -0,3 ponto porcentual). 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/01/12/internas_economia,93
0520/ibge-pela-segunda-vez-na-serie-servicos-nao-tem-atividade-no-
negativ.shtml 
 

Voltar ao índice  
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4. Empreendedorismo 

Aproximação com startups beneficia grandes empresas 

 
15 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Seja por meio de investimento direto ou apoio institucional, parcerias permitem às 
corporações desenvolver soluções inovadoras, além de ajudar as novatas a decolar 
 

Corporações dos mais variados setores estão criando programas para se 
aproximar de startups e, assim, compartilhar da cultura dessas empresas nascentes e 
desenvolver com mais rapidez produtos e serviços inovadores. 

Duas iniciativas nesse sentido completaram recentemente dois anos de 
atuação: o Cubo, espaço de inovação do Itaú Unibanco, e a Oxigênio, aceleradora da 
Porto Seguro. Os resultados são positivos. “Sacudimos a nossa estrutura e passamos 
a acessar soluções inovadoras mais rapidamente”, diz Ítalo Flammia, responsável pela 
aceleradora da seguradora. 

Depois de quatro ciclos de aceleração com 24 startups no total, o executivo 
conta que cada uma teve uma média de quatro projetos apresentados, sendo que 
alguns deles foram incorporados ao portfólio de produtos da companhia. 

A mineira Trackage, por exemplo, desenvolveu um dispositivo capaz de 
monitorar bagagens após o despacho nos aeroportos. Hoje esse produto faz parte de 
um dos seguros para viagens da Porto. 

Segundo Flammia, a seguradora tem participação acionária nas empresas 
nascentes, mas o foco não é lucrar numa possível venda. “Eu não olho muito o valor 
da empresa, mas sim o que ela pode agregar para nós”, afirma. Ele diz que busca 
startups com sinergia em produtos e serviços. 

Em setembro, o Itaú comemorou dois anos de seu hub de empreendedorismo, 
em parceria com a operação brasileira do fundo de venture capital Redpoint eventures. 
Localizado em São Paulo, o Cubo (nome dado em razão do formato do prédio) está 
em processo de ampliação para quadruplicar de tamanho. 

Embora atue de forma diferente da Oxigênio, ou seja, sem comprar 
participação acionária nas startups, o objetivo é o mesmo: estar mais próximo do 
ambiente empreendedor. O diretor do Itaú Unibanco responsável pelo Cubo, Lineu 
Andrade, diz ter se surpreendido com o resultado obtido até agora. “Superou muito as 
nossas expectativas”. 

Aportes e empregos 
De fato, os números obtidos até o momento são expressivos. As 79 startups 

que passaram pelo espaço conseguiram atrair, durante ou depois da incubação, mais 
de R$ 150 milhões em aportes de fundos de investimento. Além disso, os 
empreendedores foram responsáveis pela criação de mais de mil postos de trabalho. 

Algumas startups apoiadas têm sinergia com os negócios do banco. Um 
exemplo é a fintech Kitado, que se comunica com quem tem débitos a fim de ajudar 
essas pessoas a não se endividarem novamente. A empresa chegou ao Cubo com 
menos de dez funcionários e cresceu tanto que teve de deixar o local. Hoje, já passa 
de 50 colaboradores. 

Por conta da alta demanda, o Itaú decidiu ampliar o espaço. O novo local ficará 
na mesma rua do antigo, mas com uma área quatro vezes maior. A capacidade será 
de 210 startups e a expectativa é que duas mil pessoas passem por lá todo dia. 
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Na mesma linha, o Bradesco anunciou recentemente os planos de abrir seu 
espaço de empreendedorismo em São Paulo, batizado como Habitat. Será mais uma 
iniciativa no âmbito do InovaBra, programa de inovação do banco que inclui apoio, 
parcerias e eventualmente aquisição de startups. 

Formatos distintos 
Em outubro de 2017, uma pesquisa da assessoria especializada em 

aconselhamento para fusões e aquisições Altivia Ventures mostrou que há 87 
empresas no País com programas de corporate venture. São iniciativas de promoção 
da inovação nessas companhias, seja com equipes próprias que criam novas áreas de 
negócios ou com colaboração externa. 

O levantamento aponta empresas de setores que tradicionalmente já investem 
em pesquisa e desenvolvimento, como as indústrias química e farmacêutica e as de 
tecnologia. Mas há ainda bancos, varejistas e empresas de educação, por exemplo, o 
que reforça a percepção de que esse é um movimento já disseminado em todos os 
setores da economia. 

Da lista completa, 18 companhias investem em startups por meio de fundos. 
Outras fazem aportes diretos nas novatas ou têm programas de apoio. 

O fundador da Altivia, Cassio Spina, avalia que os investimentos por parte das 
corporações tendem a crescer. “Ainda estamos um pouco defasados em relação a 
outros países, mas nos próximos anos o corporate venture capital [quando empresas 
têm participação societária nas startups] deve ser mais significativo”, diz o especialista, 
que também é investidor anjo. 

Movimento global 
Aproximar os times de empreendedores de negócios nascentes e os 

executivos das grandes corporações é uma prática comum em outros países. Shell, 
P&G, Nike e Disney já atuam com inovação aberta por meio de incubação ou 
aceleração. 

Para absorver talentos locais e impulsionar o ambiente empreendedor na 
América Latina surgiu a Wayra. A região conta com sete dos 11 escritórios da 
aceleradora pelo mundo. No Brasil desde 2012, já foram investidos R$ 10 milhões em 
63 startups.  

Além do retorno financeiro e estratégico para as grandes, as parcerias 
colaboram para o desenvolvimento das novatas e o fortalecimento da economia. 

De acordo com a companhia, só em 2016 foram injetados 166 milhões de 
euros em aportes em empresas nascentes. Por meio do fundo Amérigo, esse valor 
beneficiou mais de 1.500 startups pelo mundo. 

Entre os cases de sucesso estão a startup norte-americana Box, que auxilia na 
transferência de arquivos e já tem capital aberto, e a brasileira Trocafone, que faz 
compra e venda de celulares usados e recebeu quase R$ 40 milhões em aportes. 

As universidades também estão no radar. A Telefônica mantém desde 2016 os 
chamados crowdworkings, espaços de empreendedorismo e inovação em 
universidades. Os estudantes interessados submetem seus projetos para incubação. 

No momento, mais de 50 equipes estão no processo de pré-aceleração. Elas 
poderão ser selecionadas para o programa principal da Wayra, com investimento de 
US$ 50 mil. 

 
http://www.dci.com.br/impresso/aproxima%C3%A7%C3%A3o-com-startups-
beneficia-grandes-empresas-1.676546 
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5. Curtas 

Visto eletrônico deve elevar em 25% fluxo de japoneses no Brasil 

 
15 de Janeiro de 2018 

Fonte: Jornal do Comércio 
 
Mudança reduz processo de solicitação e agiliza emissão do documento 
 

Começou a valer na semana passada o visto eletrônico para turistas 
japoneses que desejam visitar o Brasil. O país asiático é o segundo 
beneficiado, depois da Austrália, pela iniciativa que faz parte de um conjunto de 
ações chamado Brasil Turismo, coordenado pelo Ministério do Turismo (MTur). 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), medidas de 
facilitação de viagens podem aumentar em até 25% o fluxo turístico entre os 
países contemplados. No caso, poderão ser 20 mil turistas japoneses a mais. 
Segundo o MTur, o Brasil recebeu 79,7 mil turistas japoneses que injetaram 
US$ 81,3 milhões na economia nacional. Com o novo visto, os números podem 
saltar para 100 mil viajantes - 20 mil a mais que o número atual - e US$ 101,6 
milhões em receita. 

Ainda neste mês, outros dois países serão beneficiados: Canadá, no dia 
18, e Estados Unidos, dia 25, encerrando assim a fase inicial dos países 
considerados estratégicos para o turismo nacional. Com o benefício, todo o 
período de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão de 
visto terá duração de até 72 horas contra os 40 dias necessários anteriormente. 

A solicitação do visto eletrônico é válida apenas para turismo de lazer ou 
negócios.  

 
Voltar ao índice  
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6. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 

 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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