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1. Comércio 

Comércio é o setor que mais contrata aprendizes no Brasil 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O mercado de trabalho do país contabilizou o ingresso de 369.676 mil 
jovens por meio da Aprendizagem Profissional, entre janeiro e novembro de 
2017. Desse montante, o Comércio é o setor com mais contratações – foram 
93.469 admissões no período. 

De acordo com o resumo preliminar do Ministério do Trabalho, o 
segundo setor de destaque é o da Indústria de Transformação (92.248). Já 
sobre as ocupações, as vagas de auxiliar de escritório (147.747) e assistente 
administrativo (67.341) estão nas primeiras posições no ranking e, juntas, 
somam a fatia de quase 60% das admissões. 

O estado que mais contratou foi São Paulo, com 102.300 mil admitidos, 
seguido de Minas Gerais, com 39.139, e Rio de Janeiro, com 33.453. No total, 
o Brasil já registra a contratação de mais de 3,2 milhões de aprendizes desde 
2005, quando a lei que prevê essa modalidade de contratação entrou em vigor. 

Segundo o diretor de Políticas de Empregabilidade da pasta, Higino Brito 
Vieira, o balanço prévio mantém o ritmo de contratação dos anos anteriores, a 
exemplo de 2016, que fechou com 386 mil admissões. 

“O Brasil vem tendo um aumento na Aprendizagem Profissional desde a 
sua criação, mas os números poderiam ser melhores. O potencial de 
contratações é quase três vezes maior do que o que foi contratado (939.731), 
mas ainda é um desafio convencer os empregadores de que pode ser 
vantajoso para as empresas”, explica Vieira. 

O diretor destaca que a legislação prevê que todas as empresas de 
médio e grande porte devem manter em seus quadros de funcionários jovens 
de 14 a 24 anos, na modalidade Aprendiz, com cotas que variam de 5% a 15% 
por estabelecimento. 

Gênero 
Do total de aprendizes contratados em 2017, mais de 52% são do sexo 

masculino (194.983), contra 47,26% do sexo feminino (174.693). Em alguns 
estados, a contratação de mulheres superou a de homens, como foram os 
casos de Santa Catarina, com 51,72% do sexo feminino, e Mato Grosso, com 
51,13%. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/comercio-contrata-aprendizes-
brasil/ 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Receita do varejo fica estável depois de dois anos de queda 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
O resultado de 2017, divulgado pela Cielo, sinaliza para uma perspectiva de 
recuperação mais consistente do valor das vendas do comércio neste ano 
 

A receita de vendas do varejo fechou 2017 praticamente estável, já 
descontados os efeitos da inflação, após dois anos consecutivos de retração. O 
dado, divulgado ontem pela Cielo, sinaliza para uma tendência de recuperação 
mais consistente do setor este ano. 

Elaborado através das vendas de 1,6 milhão de pontos de venda 
credenciados à empresa de adquirência, o indicador mostra que o comércio 
brasileiro registrou variação negativa de 0,3% na receita real do ano passado, 
na comparação com 2016. Para a Cielo, o resultado deflacionado indica uma 
recuperação do comércio, já que no ano anterior o índice caiu 4,8%. 

Ainda segundo a companhia, a melhora do resultado, em termos reais, 
se deveu, em grande parte, ao menor patamar da inflação no ano passado, que 
fechou em 2,95%, frente 6,29% em 2016. Em termos nominais, o crescimento 
do ano foi de 1,7%, abaixo do resultado do ano anterior e de 2015 – quando o 
indicador subiu 3,6% e 5,5%. 

“A inflação desacelerou bastante em 2017, contribuindo na trajetória de 
recuperação do varejo na medição deflacionada, mas não diretamente em 
termos nominais”, explica o diretor de inteligência de mercado da empresa, 
Gabriel Mariotto. 

O sócio-diretor da consultoria b.Retail, Sandro Benelli, ressalta que 
houve uma forte queda dos preços de alimentos em 2017, o que impactou a 
receita nominal. “O consumo aumentou em volume de vendas, mas isso não se 
refletiu em dinheiro. Em valor houve uma redução”, afirma. 

O executivo ressalta, no entanto, que o resultado da Cielo é um recorte 
de uma camada do varejo, e que o dado da receita do setor medido na 
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, tende a apresentar um 
resultado melhor do que o visto no indicador da empresa do mercado de 
cartões. Diretor vogal do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado 
de Consumo (Ibevar), Nuno Fouto, tem visão semelhante. Segundo ele, a 
perspectiva é que o dado da PMC de 2017, que será divulgada no início do 
mês que vem, mostre crescimento perto de 1% da receita real do varejo 
ampliado. Até novembro, a receita nominal do ramo já acumulava um avanço 
de 3,4%. 

E neste ano? 
Para 2018, os dois especialistas acreditam que tanto a receita nominal 

quanto real do setor deve apresentar um crescimento mais robusto. Para 
Benelli, o avanço deve ser de entre 5% a 10%, em termos nominais. “Vai ter 
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uma reposição desses valores que caíram em 2017 e devemos ter um avanço 
maior em valor”, diz. 

Em termos reais, Fouto, do Ibevar, arrisca prever um crescimento 
próximo de 2% da receita no conceito ampliado – que considera veículos e 
materiais de construção –, caso a inflação se mantenha em patamar baixo, 
assim como ocorreu ao longo do ano passado. 

Ambos destacam perspectivas melhores para 2018, em termos de 
cenário econômico. A expectativa de um início de recuperação mais forte do 
mercado de trabalho, e fatores pontuais como a Copa do Mundo e as eleições 
gerais podem contribuir ao resultado. 

“A Copa do Mundo deve impactar nas vendas de linha marrom e as 
eleições devem injetar mais dinheiro na praça”, afirma o sócio-diretor b.Retail. 
Fouto explica que o maior “derramamento” de recursos em ano eleitoral é 
natural e pode ajudar a acelerar o crescimento do setor varejista. 

“Vai ter um dinheiro excepcional que está atrelado a anos de eleição, já 
que o governo, em geral, injeta dinheiro em obras, emendas, para ajudar nas 
campanhas. Até novembro vai ser um ano bom para a economia, mas depois 
da eleição, dependendo do resultado, pode mudar o rumo”, complementa 
Benelli. 

Dezembro 
O estudo da Cielo apresentou ainda dados sobre o desempenho da 

receita de vendas em dezembro. Segundo a empresa, a receita real do 
comércio cresceu 1,7% no último mês do ano passado, na comparação com o 
mesmo período de 2016, já com ajustes sazonais. O resultado mostrou uma 
desaceleração, frente ao dado de novembro, quando a alta foi de 2,6%. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/receita-do-varejo-fica-est%C3%A1vel-depois-
de-dois-anos-de-queda-1.677173 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Recursos de estatais na Lei Rouanet caem 31%, mas captação tem leve 
alta 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
  
Em queda desde 2015, receita para programa de incentivo volta a subir mesmo 
com Petrobras e BNDES reduzindo apoio; 7,5% do montante é oriundo de 
públicas, ante média histórica de 22% 
 

A captação de recursos para projetos culturais através da Lei Rouanet 
se manteve estável em 2017, mas as verbas provenientes de estatais caíram 
31%: no ano passado apenas 7,5% do investido via a lei de incentivo veio de 
empresas públicas. A média histórica desde 1994 é de 22%. 

Em 2017 R$ 1,156 bilhão foi captado através da ferramenta (leve alta de 
0,6%), dos quais R$ 86 milhões vieram de estatais. O percentual foi maior em 
2016, quando 10,9% dos R$ 1,149 bilhão investido saiu da mesma fonte. Em 
anos como 2002 e 2005 tal participação alcançou a cifra de 38%. 

Maior contribuinte histórico da Lei Rouanet com mais de 10% da 
captação total desde a criação da lei, a Petrobras foi o destaque entres as 
públicas que jogaram o apoio cultural para escanteio: foi R$ 1,062 milhão 
investido no ano passado contra R$ 7,789 milhões em 2016, em uma queda de 
86,3%. 

Frente 2014 (quando R$ 15,886 milhões foram aportados) a diminuição 
dos valores de 2017 foi 93,3%. Dessa forma a petroleira ficou apenas no 208º 
lugar entre as maiores apoiadoras em 2017. 

Os recursos provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) também foram menores: maior patrocinador da 
Lei Rouanet nos últimos quatro anos, o banco destinou R$ 35,319 milhões para 
o instrumento, em queda de 42,1% ante os R$ 61 milhões investidos em 2016. 

“Nós tivemos a menor participação percentual [estatal] da história”, 
afirmou o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, durante apresentação de 
balanço da Lei Rouanet realizado ontem (16) em São Paulo. O titular valorizou 
a maior participação da iniciativa privada e creditou a menor participação das 
empresas públicas às dificuldades econômicas enfrentadas por boa parte 
delas. 

Apesar da queda, o BNDES ainda foi o maior parceiro da Lei Rouanet 
em 2017; o banco de fomento é a única pública na lista dos dez maiores 
patrocinadores. De economia mista, o Banco do Brasil e a BB Corretora de 
Seguros aparecem na 2ª e 9ª colocação. Bradesco Vida e Previdência, 
Samsung, Cielo, CBMM, MBR, Bradesco Administradora de Consórcios e o 
Santander Meridional completam a lista. Ao todo 5.434 projetos foram 
aprovados pela Lei Rouanet em 2017, ante 4.517 em 2016. 

Reversão 
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Leitão classificou os resultados como “bem positivos a despeito do 
momento econômico”. Segundo ele havia perspectiva de queda nas captações, 
uma vez que a arrecadação do Imposto de Renda caiu 5,1% (para R$ 328 
bilhões) em 2017. Com a Lei Rouanet o governo federal abre mão de receber 
parcela do imposto de renda de pessoas físicas ou empresas que apoiem 
projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura (MinC). Desde 1992 
mais de 51 mil projetos foram aprovados neste âmbito e cerca de R$ 17 bilhões 
investidos. 

Diretor da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e ex-secretário da 
gestão de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, Leitão conta que assumiu a pasta 
em julho (pouco mais de um ano após o MinC readquirir status de ministério) 
com “um cenário de captações e projetos bem abaixo do padrão” e com 20 mil 
prestações de contas pendentes. De acordo com ele, a situação em 2,5 mil 
casos já foi regularizada. Leitão ainda chamou de ínfimos desvios como os 
identificados na Operação Boca Livre, que deflagrou esquema que desviou 
cerca de R$ 21 milhões. 

O ministro também afirmou que uma nova instrução normativa 
impulsionou a Lei Rouanet no último bimestre de 2017; apenas em dezembro 
foram captados R$ 594 milhões, ou 52% do total no ano, na maior contribuição 
em um só mês desde a criação do instrumento. Entre as mudanças recentes 
estão a possibilidade da patrocinadora realizar ativações de marketing e ações 
de naming rights antes consideradas vantagens indevidas. No total o número 
de normas para a aprovação de projetos passou de 140 para 70. 

Com o novo cenário a expectativa do MinC é que 2018 “empate ou 
supere” 2014, quando R$ 1,336 bilhão foi captado para o fim. Este foi o auge 
da Lei Rouanet, que passou a decrescer a partir de 2015 (R$ 1,204 bilhão 
captado). O teto para o programa previsto no orçamento do ano que vem é de 
R$ 1,350 bilhão. 

Leitão afirmou ter ouvido do presidente Michel Temer que “a cultura 
brasileira opera no azul”. O mandatário do MinC também usou o exemplo do 
Réveillon do Rio de Janeiro para argumentar sobre o retorno dos projetos: no 
caso patrocinadores estatais e privados captaram R$ 12 milhões para a 
organização do evento, que gerou R$ 110 milhões de retorno à cidade. A 
prefeitura carioca também investiu R$ 12 milhões na ocasião. “A cultura 
contribui muito mais com o estado do que recebe dela”, afirmou Leitão. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/recursos-de-estatais-na-lei-rouanet-caem-31-
mas-capta%C3%A7%C3%A3o-tem-leve-alta-1.677180 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços - Audiovisual 

Ancine vai promover produções brasileiras em 29 eventos internacionais 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Neste ano, serão destinados R$ 800 mil em recursos para auxílio financeiro a 
representantes de produtoras independentes do Brasil 
 

A Ação de Apoio à Participação Brasileira em Eventos de Mercado e 
Rodadas de Negócios Internacionais, criada na última sexta-feira (12), pela 
Agência Nacional do Cinema (Ancine), vai contemplar 29 eventos ao longo de 
2018. A nova iniciativa pretende promover a presença de profissionais 
brasileiros do audiovisual, em representação de empresas produtoras 
brasileiras, nos principais eventos internacionais do mercado audiovisual.  

Serão destinados R$ 800 mil em recursos do Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA) para auxílio financeiro a representantes de produtoras 
independentes brasileiras, para viabilizar a presença em eventos de mercado e 
encontros de negócios.  

De acordo com o regulamento, podem solicitar apoio os representantes 
de empresas produtoras brasileiras independentes, registradas na Ancine, que 
tenham ao menos um Certificado de Produto Brasileiro (CPB) de obra, emitido 
no prazo de 18 meses anterior ao evento pretendido ou um projeto selecionado 
pelo FSA nos últimos 24 meses. Cada empresa poderá ser contemplada com, 
no máximo, três apoios por ano, e não poderá pedir apoio para o mesmo 
evento por três anos consecutivos. 

As solicitações devem ser realizadas no prazo máximo de 45 dias antes 
do início de cada evento, com exceção expressa apenas para o European Film 
Market/Festival de Berlim e para o Kidscreen, para os quais a antecedência é 
de 15 dias. 
 
http://www.brasil.gov.br/cultura/2018/01/ancine-vai-promover-producoes-
brasileiras-em-29-eventos-internacionais 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Anac autoriza reajuste de tarifas de aeroportos da Infraero 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

A tarifa máxima de embarque doméstico a ser paga pelos passageiros passará 
de R$ 29,90 para R$ 31,27 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou nesta terça-feira 
(16/1) o aumento de 4,5833% nas tarifas aeroportuárias dos terminais 
administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero). Os valores recaem sobre as tarifas de embarque, conexão, pouso e 
permanência. 

Com o reajuste, a tarifa máxima de embarque doméstico a ser paga 
pelos passageiros passará de R$ 29,90 para R$ 31,27. Já a tarifa máxima de 
embarque internacional de R$ 115,64 para R$ 118,06. A agência autorizou 
ainda o reajuste nos tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas 
de 2,94%. Os novos valores passarão a valer em 30 dias. 

"O reajuste foi aplicado sobre os tetos estabelecidos pela Portaria nº 
169/SRA, de 17 de janeiro de 2017, considerando a inflação acumulada entre 
dezembro de 2016 e dezembro de 2017, medida pela variação do IPCA – 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE observada no período", 
informa a agência em comunicado. 

A Anac também anunciou que passará, a partir desta terça-feira (16/1), a 
divulgar o ranking com as manifestações dos usuários do transporte aéreo. 

Os dados, coletados a partir de janeiro de 2017 são apresentados por 
empresa aérea e podem ser consultados por meio da plataforma 
www.consumidor.gov.br. Segundo a agência, mais de 12 mil demandas de 
usuários do transporte aéreo foram respondidas em 2017. 

"Na apuração divulgada hoje estão a quantidade de reclamações 
registradas; o prazo médio de resposta pela empresa; o índice de solução das 
demandas conforme a avaliação dos consumidores; e o índice de satisfação 
dos consumidores com o atendimento prestado pelas empresas na plataforma", 
informou a Anac. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/16/internas
_economia,653659/anac-autoriza-reajuste-de-tarifas-de-aeroportos-da-
infraero.shtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Por que na Alemanha você pode conseguir um bom emprego sem ir à 
universidade 

 
13 de Janeiro de 2017 

Fonte: El País 
 
País germânico, Suíça e Holanda são referências do modelo de formação 
profissional que combina estudos com trabalho 
 

Nas escolas alemãs, quando os alunos têm entre 13 e 15 anos, são 
informados de que a Universidade não é a única opção. Uma série de 
professores formados em Formação Profissional Dual e com presença em 
todos os centros conta a eles que, com esse programa poderão ganhar cerca 
de 800 euros por mês enquanto estudam e que 68% deles conseguirá um 
contrato no final da formação, que dura entre dois e três anos. No ano letivo 
2016-2017, um total de 520.000 estudantes optaram pela FP Dual na 
Alemanha e 80.600 ficaram sem vaga, 13% dos candidatos. Desde que o 
modelo foi introduzido em 1969, 50% da força de trabalho foi formada na FP 
Dual. 

“O nível de envolvimento das empresas é enorme, elas se preocupam 
com a evolução do aluno e com as notas obtidas, porque na maioria dos casos 
serão contratados por elas”, explica Beate Gröblinghoff, diretora do Instituto de 
Formação Profissional de Hamburgo. Em algumas empresas, o tipo de contrato 
que será oferecido ao formado vai depender diretamente da nota obtida no 
exame final. Contrato de um ano, fixo ou por tempo indeterminado. O Governo 
alemão reconhece que esse sistema é a chave para que a taxa de desemprego 
entre os jovens esteja abaixo de 7% na Alemanha. “Dá a eles as ferramentas 
para se encaixar no mercado: combinam com perfeição os conhecimentos 
teóricos com a experiência prática”, diz Gröblinghoff. 

Ao contrário do que acontece na Espanha, são os estudantes alemães 
que entram em contato com as empresas para que saibam que gostariam de 
se formar lá. Para isso, investigam quais empresas de sua região geográfica 
participam do programa e tentam descobrir as que mais se encaixam em seus 
interesses. Se as empresas os escolhem em uma pré-seleção, vão até o 
escritório para se submeter a uma entrevista pessoal. Quando têm o sim 
definitivo, formalizam a matrícula no centro de estudos. “As empresas 
escolhem os alunos com um processo semelhante a uma seleção de emprego, 
de modo que existe um ajuste perfeito entre o número de aprendizes que serão 
formados e a demanda real do mercado de trabalho”, salienta Gröblinghoff. Em 
75% dos casos, é o aluno que busca a vaga na empresa, o resto é ajudado 
pelos serviços públicos de emprego. 

A participação das empresas alemãs no sistema de formação dual 
chega a 21% e mais de meio milhão de novos aprendizes são treinados a cada 
ano, de acordo com dados do Escritório Federal de Estatísticas da Alemanha. 
Os estudantes podem escolher entre 327 profissões e o investimento médio 
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das empresas em cada um é de 18.000 euros por ano. As câmaras de 
comércio definem as competências necessárias para cada profissão, 
desenvolvem as provas comuns em nível estadual, controlam a qualidade da 
formação recebida e certificam as empresas formadoras. 

María Guardia, catalã de 31 anos, foi para Hamburgo há quatro anos 
para estudar seguros e finanças. Licenciada em Economia, estava há vários 
anos vivendo de bolsas de estudo, nenhuma por mais de seis meses. Ficou 
sabendo através da Câmara de Comércio de Barcelona que a empresa de 
seguros alemã HanseMerkur estava procurando estudantes europeus para 
incorporar no programa de FP Dual. Foi selecionada com um nível B1 de 
alemão. “Não dominava bem a língua, e me pagaram aulas de alemão”, conta. 
A principal diferença com o sistema espanhol, garante Guardia, é que sentia 
que a empresa pagava para que ela estudasse e fosse para a aula. “Pediam 
explicações se fosse mal em uma prova. No final do programa eles me 
contrataram”. Agora ganha mais de 2.000 euros por mês. 

A Suíça é outro país de referência quanto ao sucesso do modelo dual. A 
participação das empresas é de 30% na formação de aprendizes e todos os 
governos regionais (os chamados cantões) promovem o sistema, afirmam na 
Aliança para a Formação Dual. Dois terços dos estudantes suíços escolhem 
um dos 250 títulos disponíveis em cada curso. As empresas participam na 
criação de conteúdo e programas acadêmicos. Como na Alemanha, são os 
próprios estudantes que procuram a empresa antes de se matricular no centro 
e o salário pago durante a formação vai de 1.000 a 1.500 euros por mês, dos 
quais os cantões subsidiam cerca de 25%. 

Na Holanda, a FP também está bem estabelecida e 40% de sua força de 
trabalho é formada nesse modelo. Entre os alunos de FP, 55% optam por um 
itinerário dual, com uma duração que varia de seis meses a quatro anos. O 
salário dos aprendizes é regulado pelos setores profissionais através de 
acordos coletivos. Um estudante não recebe o mesmo em uma empresa 
mecânica que em uma de construção. 

 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/05/internacional/1515167242_003268.ht
ml 
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Brasil contratou 418 mil pessoas com deficiência em 2016 

  
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Na relação com 2015, o número de empregados cresceu, na contramão das 
tendências do mercado e da crise econômica 
 

Mais de 418,5 mil pessoas com deficiências e reabilitadas foram 
contratadas com vínculo empregatício em 2016 no Brasil, um crescimento de 
3,79% na comparação com os números de 2015. Os dados fazem parte da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2016, e incluem 
empregadores da iniciativa privada, empresas públicas diretas e indiretas e 
órgãos públicos. 

Dos profissionais com alguma deficiência contratados, 93,48% só estão 
trabalhando devido à obrigação legal, segundo os dados da Relação Anual de 
Informações Sociais de 2016. Para assegurar o cumprimento das cotas, o 
Ministério do Trabalho realiza fiscalizações. Ao longo do ano de 2017, foram 
feitas, em todo o Brasil, 10.324 ações fiscais para a inclusão de pessoas com 
deficiência e reabilitadas.  

Apesar da resistência, a contratação de pessoas com deficiência é 
vantajosa para as empresas. Estabelecimentos que cumprem sua 
responsabilidade ganham visibilidade mundial, uma vez que existe uma 
quantidade crescente de consumidores preocupados em comprar artigos de 
empresas politicamente corretas e apoiá-las. 
 
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2018/01/brasil-contratou-418-mil-
pessoas-com-deficiencia-em-2016 
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7. Curtas 

BNDES abre consulta pública para parcerias com fintechs 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo o banco, integração deve ampliar o acesso de pequenos 
empreendedores a financiamentos. 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
anunciou nesta terça-feira (16) o lançamento de consulta pública para 
selecionar fintechs (startups de tecnologia que atuam no setor financeiro) para 
prestar serviços conjuntos a pequenas e microempresas. 

"O objetivo é investigar soluções tecnológicas existentes no mercado 
para quatro tipos de serviços que o banco deseja oferecer às empresas de 
menor porte: educação financeira, análise de crédito, matching de soluções 
financeiras, leilões reversos de crédito para financiamento", afirmou o BNDES. 

Segundo a instituição, a integração com fintechs deve ampliar o acesso 
de pequenos empreendedores a financiamentos do banco, ao melhorar o perfil 
de crédito das empresas e auxiliá-las na profissionalização de sua gestão 
financeira. 

O prazo para envio das respostas é 15 de março. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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 
 
26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
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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 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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