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1. Crédito e Financiamento 

Crédito cai 0,6% em 2017 e registra segundo ano consecutivo de baixa 

 
29 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1  
 
Segundo o Banco Central, o volume de crédito ofertado pelos bancos passou de R$ 
3,1 trilhões, no fechamento de 2016, para R$ 3,08 trilhões em dezembro de 2017. 
 

O crédito bancário registrou tombo pelo segundo ano seguido em 2017, 
informou o Banco Central nesta segunda-feira (29). 

No fim de 2017, o volume total de empréstimo dos bancos somou R$ 3,08 
trilhões, recuo de 0,6% em relação ao fechamento de 2016 (3,1 trilhões). Em 2016, o 
crédito já havia caído 3,5%. 

O chefe do Departamento de Estatística do Banco Central, Fernando Rocha, 
apontou, porém, que vem acontecendo uma "recuperação gradual" do crédito desde o 
início do último trimestre do ano passado, que já pode ser observada em algumas 
modalidades de empréstimos. 

"Tem algumas modalidades que saíram na frente. Algumas outras não 
iniciaram esse processo de recuperação", acrescentou Rocha. 

O BC divulgou também nesta segunda que o juro do cartão de crédito e do 
cheque especial caiu em 2017, mas continua acima de 300% ao ano. 

Crédito para pessoa física subiu 
O BC informou que o crédito para as pessoas físicas apresentou recuperação 

em 2017, com alta de 5,6% no volume emprestado. 
"No crédito às famílias com recursos direcionados (saldo de R$ 798 bilhões, 

+0,6%), destacaram-se os financiamentos imobiliários (+0,3%)", informou a instituição. 
Por outro lado, houve queda de 7% no crédito para as empresas no último ano, 

"refletindo os efeitos combinados da retração de 2,6% nas concessões e das 
liquidações de contratos". 

No crédito às empresas, houve aumento nas carteiras destinadas ao comércio 
(R$ 252 bilhões, +5%) e administração pública (R$132 bilhões, +3%), mas queda para 
o ramo extrativista (R$ 21 bilhões, -23,4%). 

Para 2018, a previsão do Banco Central é de que o estoque de crédito bancário 
registre aumento de 3%. A previsão para pessoas físicas é de crescimento de 7%, já o 
estoque de crédito para empresas deve cair 2% neste ano, de acordo com a 
autoridade monetária. 

Com isso, o aumento do volume total de crédito de 2018 deve ficar abaixo da 
projeção de inflação para este ano (estimativa do mercado é de uma variação de 
3,95% para o IPCA neste ano), o que significa que não haverá crescimento real do 
estoque de crédito, ou seja, acima da inflação. 

 
https://g1.globo.com/economia/noticia/credito-bancario-cai-pelo-2-ano-
consecutivo-em-2017.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio - Supermercados 

Supermercados esperam crescer 3% este ano após vendas fracas em 2017 

 
 30 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
O resultado previsto para 2018 deve ser impulsionado por uma recuperação dos 
preços dos itens considerados commodities, que tiveram forte deflação no ano 
passado, e por melhora da renda 
 

Os supermercados brasileiros projetam crescer 3% este ano, após registrar 
vendas fracas em 2017. No período, o setor avançou 1,25%, em termos reais 
(deflacionado pelo IPCA), resultado que ficou abaixo do previsto e do avanço de 2016. 
Para este ano, a perspectiva é que uma retomada da renda e o fim da deflação de 
commodities impulsionem a expansão em valor e volume. 

As informações foram divulgados ontem pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), que também apresentou o resultado das vendas no mês de 
dezembro. 

Para o presidente da entidade, João Sanzovo Neto, o avanço previsto para 
este ano vai ser impulsionado nas duas pontas: a recuperação dos preços dos 
alimentos considerados commodities (que tiveram forte deflação no ano passado) 
deve ajudar no resultado em valor, enquanto o volume será impactado principalmente 
por um aumento da renda, gerado pela redução do desemprego. 

“A confiança do consumidor está melhor e devemos ter um crescimento da 
renda. Estamos esperando um ano muito bom”, afirma Sanzovo. O dirigente destaca 
ainda que as incertezas da eleição geral não devem atrapalhar o setor, uma vez que 
há um descolamento da política e da economia. “Vamos navegar de forma autônoma”, 
diz. 

Em 2017, as vendas do setor foram fortemente impactadas pela deflação dos 
preços dos alimentos, que não foi compensada com um crescimento equivalente no 
volume de produtos vendidos. Com a pressão, o crescimento ficou em 1,25%, abaixo 
da previsão da entidade – que esperava avanço de 1,5% –, e inferior também ao 
resultado de 2016, quando o setor cresceu 1,58%. Para o presidente da Abras, o 
desempenho ficou aquém do esperado porque a deflação foi “mais intensa que o 
previsto.” 

O índice Abrasmercado, que mede a variação nos preços dos 35 produtos mais 
consumidos nas redes de supermercados, registrou uma retração de 7,05%, passando 
de R$ 483,10 ao final de 2016 para R$ 449,02 em dezembro de 2017. 

O levantamento mostra que alguns produtos, como feijão, arroz e açúcar, 
apresentaram quedas expressivas nos preços ao longo de 2017. A retração nos 
valores desses itens foi de 39%, 20% e 17%, respectivamente. “Os preços de vários 
itens da cesta caíram para o mesmo nível do final de 2015”, diz o diretor da GfK, 
Marco Aurélio Lima. A empresa de pesquisa de mercado é responsável pela 
elaboração do estudo. 

Em linha com a projeção da Abras, Lima afirma que a cesta deve apresentar 
em 2018 um crescimento um pouco superior a projeção para o IPCA do ano, que está 
na casa dos 4%, o que tende a contribuir para o resultado do setor em valores. 

“Em 2017, as safras foram maiores do que o esperado, e isso levou a uma 
queda dos preços de alguns produtos que tem um grande peso nas vendas dos 
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supermercados. Para este ano, esperámos safras estáveis e por isso imaginámos um 
crescimento da cesta Abrasmercado um pouco acima da inflação”, explica Lima. 

Resultado de dezembro 
Na ocasião, a associação apresentou também dados sobre o desempenho em 

dezembro. No último mês do ano passado as vendas do setor cresceram 20,42%, na 
comparação com novembro e já deflacionadas pelo IPCA. Na comparação com o 
mesmo mês de 2016, o avanço foi menor, de 2,55%. 

Em termos nominais, o crescimento foi de 20,95%, frente novembro, e de 
5,58% ano contra ano. Já no acumulado de 2017, o incremento nas vendas do setor, 
em termos nominais, ficou na ordem de 4,75%. 

A projeção mais otimista da entidade para o resultado de 2018 é compartilhada 
por boa parte dos empresários do setor. É o que mostra outro estudo divulgado ontem 
pela associação e pela GfK, relativo ao índice de confiança dos supermercadistas. De 
acordo com a pesquisa, 60% das redes de supermercados esperam que a situação do 
negócio em seis meses esteja melhor do que a atual. Em outubro do ano passado, só 
45% das empresas projetavam cenário melhor. 

O índice, que varia de 0 a 100 pontos, também mostrou avanço na medição 
relativa a dezembro, passando de 51,8 pontos em outubro para 54,1 pontos em 
dezembro de 2017. Acima de 50 pontos é uma visão otimista. Em dezembro de 2016, 
o indicador estava em 50,5 pontos – ou cerca de 7% abaixo do último resultado. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/supermercados-esperam-crescer-3-este-ano-
apos-vendas-fracas-em-2017-1.680263 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços - Educação 

Inscrições para o Fies começam em fevereiro; saiba como concorrer a 
uma vaga 

 
29 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil  
 
Mudanças no programa oferecem oportunidades exclusivas para alunos do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e modalidade com vagas a juro zero 
 

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começam 
no próximo mês. Entre os dias 19 e 23 de fevereiro, quem fez uma das edições 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média igual 
ou superior a 450 pontos, e tirou nota superior a zero na redação poderá 
concorrer a uma das vagas para o primeiro semestre.  

Modalidades 
Serão ofertadas vagas a juro zero para estudantes que tiverem renda 

per capita mensal familiar de até três salários mínimos. Nela, o aluno começará 
a pagar as prestações após se formar, com parcelas de, no máximo, 10% de 
sua renda mensal. Em 2018, serão 100 mil vagas nessa modalidade.  

Nesta modalidade, o programa vai oferece vagas exclusivas para alunos 
com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos e que morem nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Aqui, o financiamento será realizado com recursos do BNDES e 
atenderá estudantes de todo o País.  

Essas novidades fazem parte do Novo Fies, lançado no fim do ano 
passado pelo Governo do Brasil. As inscrições serão realizadas exclusivamente 
pela internet, no site do Fies Seleção. 
 
http://www.brasil.gov.br/educacao/2018/01/inscricoes-para-o-fies-comecam-em-
fevereiro-saiba-como-concorrer-a-uma-vaga 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Juros do cartão de crédito termina 2017 em 334,6% ao ano, diz Banco 
Central 

 
29 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense  
 

De acordo com os dados da autoridade monetária, os juros para o primeiro 
grupo ficou em 233,8%, recuo de 231,8 pontos percentuais no ano 
 

Os juros do rotativo do cartão de crédito caíram 163,1 pontos 
percentuais em 2017 e fechou o ano em 334,6%. Já as taxas do cheque 
especial ficou em 323% ao ano, após queda de 5,6 ponto percentual. Os dados 
foram divulgado na manhã desta segunda (29/1) pelo Banco Central. 

O rotativo do cartão de crédito é dividido em regular (para aqueles que 
pagam, pelo menos, o valor mínimo da fatura) e não regular (para quem paga 
valores inferiores). De acordo com os dados da autoridade monetária, os juros 
para o primeiro grupo ficou em 233,8%, recuo de 231,8 pontos percentuais no 
ano.  

Já as taxas para o não regular do rotativo, caíram 118,3 pontos 
percentuais em 2017, alcançando 401,4%. As quedas dos juros estão 
associadas aos cortes na taxa Selic, que baseia a economia e está em 7% ao 
ano. No fim de 2016, a Selic estava em 14,25% ao ano.  

A diminuição dos juros também está associada a inadimplência das 
pessoas e menor comprometimento da renda das famílias com dívidas.  

Apesar disso, em dezembro, as taxas do rotativo regular subiu 15,5 
pontos percentuais, uma alta considerável. Com isso, os juros subiram 6,3 
pontos percentuais no trimestre encerrado em dezembro.  

O rotativo do cartão de crédito teve uma retração mais forte durante o 
ano nas taxas porque as regras para pagamento foram alteradas em abril de 
2017. Pela nova norma, os consumidores que não pagaram o valor da fatura 
deverão quitar os débitos no mês seguinte, ou escolher o parcelamento.  

Dessa forma, os juros do crédito parcelado aumentou em 2017, 
alcançando 169,2% ao ano, depois de subir 15,4 pontos percentuais. Quando 
analisados os juros mensais, a taxa do cartão de crédito é de 13% ao mês 
(10,6% ao mês o regular; 14,4% ao mês o não regular), enquanto a do cheque 
especial está em 12,8% ao mês. As taxas do parcelado ficou em 8,6 ao mês 
em 2017. 

Renda familiar 
De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central, o 

comprometimento da renda das famílias está em 20%, ou seja, caiu 1,9 ponto 
percentual em 2017. O endividamento alcançou 41%, após recuo de 1 ponto 
percentual.    

A inadimplência das famílias ficou em 3,6% para os recursos livres. A 
queda em 2017 foi de 0,4 ponto percentual. 

Operações de crédito 
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As condições de crédito financeiro para as famílias está melhor do que 
para as empresas. Segundo relatório divulgado na manhã desta segunda 
(29/01) pelo Banco Central, a concessão de financiamentos para pessoas 
físicas aumentou 8,4% em 2017, registrando uma alta de 5,6% no saldo. 
Enquanto isso, crédito para pessoas jurídicas teve um recuo de 2,6% nas 
concessões e 7% no saldo das operações. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/29/internas
_economia,656378/juros-do-cartao-de-credito-termina-2017-em-334-6-ao-ano-
diz-banco-ce.shtml 

 
Voltar ao índice 
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5. Logística 

Correios lançam consulta de encomendas a partir de CPF ou CNPJ 

 
29 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

Os Correios lançaram, nesta quinta-feira (25), uma nova ferramenta que, 
segundo a estatal, permitirá aos usuários o acompanhamento de suas 
encomendas e objetos registrados por meio de seu CPF ou CNPJ, 
dispensando a obrigatoriedade de informar o código do objeto. 

Com a nova funcionalidade, gratuita, o cliente poderá informar apenas o 
seu CPF ou CNPJ e acessar todas as encomendas em que seja remetente ou 
destinatário. 

“Atendendo a uma demanda antiga dos nossos clientes, criamos uma 
ferramenta que irá melhorar a experiência de quem usa os serviços dos 
Correios. Agora, basta informar o número do CPF para saber o andamento de 
uma encomenda”, afirmou o presidente dos Correios, Guilherme Campos, em 
comunicado da empresa. 

Como funciona 
Para realizar a consulta, devem ser informados os CPFs do remetente e 

do destinatário no momento da postagem do objeto em uma agência dos 
Correios. Após a postagem, a qualquer momento, o destinatário ou o remetente 
podem acessar a página de rastreamento no site dos Correios, informar o CPF, 
e inserir login e senha – previamente cadastrados no portal. 

Serão exibidos todos os objetos registrados (cartas ou encomendas) que 
tenham sido associados ao documento do usuário que fez o login, seja como 
destinatário, seja como remetente. O mesmo vale para consultas feitas pelo 
CNPJ. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/correios-lancam-consulta-cpf-
cnpj/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico  

IBOPE mostra lojas virtuais com maior índice de recomendação do Brasil 

 
29 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News  
 

A loja virtual de artigos esportivos Netshoes continua como o e-commerce 
brasileiro mais recomendado pelos próprios consumidores. É o que mostra a nova 
edição do Customer Experience Report (CX Report), estudo que compara as 35 
principais lojas virtuais do Brasil e revela a satisfação e a experiência dos 
consumidores no ambiente online. 

Segundo a pesquisa, realizada pelo IBOPE CONECTA, referência no 
comportamento do consumidor digital, e pelo IBOPE DTM, unidade de marketing de 
relacionamento e big data do IBOPE Inteligência, a Netshoes, assim como no ano 
passado, tem o índice mais alto de recomendação na categoria comércio eletrônico: 
com 76. Esse resultado fica acima do 71 verificado em setembro de 2016. Na 
sequência estão o KaBuM, com 75 (era 51 em setembro de 2016) e a Saraiva (71 – 
era 64 em setembro do ano passado). 

Para chegar a esses resultados, IBOPE CONECTA e IBOPE DTM calcularam o 
índice de satisfação e recomendação das marcas por meio de 2 mil entrevistas online 
realizadas em todo o país, com consumidores a partir dos 16 anos, das classes 
socioeconômicas A, B e C, entre 21 de setembro e 2 de outubro. Nesta edição, a 
média de recomendação dos e-commerces pesquisados é de 58. 

No compilado anual, que considera as avaliações de setembro e dezembro de 
2016, a Netshoes continua como a loja virtual mais recomendada, com 73, seguida da 
Zattini, também do Grupo Netshoes, com 67 e Saraiva (65). 

“Por meio desse estudo, é possível criar parâmetros de mercado para 
indicadores de satisfação e recomendação, o que permite que as empresas possam 
se desafiar e estabelecer metas formais de satisfação de seus consumidores”, diz 
Bernardo Canedo, diretor executivo do IBOPE DTM. 

De acordo com Bruno Paro, diretor executivo do IBOPE CONECTA, o CX 
Report é uma ferramenta que possibilita a análise competitiva, pois aponta as marcas 
que estão acima ou abaixo do índice médio de sua categoria, e pode ser aplicado em 
outros setores, como automóveis, operadoras de telefonia, artigos esportivos, produtos 
de beleza, entre outros. 

“A liderança da Netshoes e o ótimo posicionamento da Zattini são resultados 
do nosso trabalho incessante em prover a melhor experiência de compra online ao 
consumidor sendo referência global. Trabalhamos com foco no cliente e inovamos 
sempre para a melhor jornada de compra, tendo sempre em mente que a conclusão 
de um pedido, com uma entrega eficiente, marca o início da próxima compra daquele 
consumidor”, afirma Graciela Kumruian, COO da Netshoes. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/ibope-confira-as-lojas-virtuais-
com-maior-indice-de-recomendacao-do-brasil/ 
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7. Empreendedorismo 

Baixa inovação põe o Brasil no papel de coadjuvante, mostra levantamento 

 
 

30 de Janeiro de 2018 
Fonte: Correio Braziliense  

 
Apesar do tamanho da economia, país amarga posições medíocres em levantamentos 
mundiais. Parque Tecnológico da UFRJ é um exemplo de aposta de empresas como a 
Ambev e a L'Oréal 
 

Quem acompanha de perto o comportamento da indústria e das universidades 
na seara da pesquisa e desenvolvimento (P&D) sabe que um dos efeitos da falta de 
investimentos para melhorar a inovação é a perda de competitividade em relação a 
outros países. 

Ranking divulgado recentemente pela Bloomberg mostrou que o Brasil tem 
uma economia menos inovadora que países como Grécia, Malta, Marrocos, Tunísia, 
Turquia, Irã e Tailândia. Seu desempenho em quesitos como gastos com P&D, 
presença de alta tecnologia, concentração de pesquisadores, registros de patentes e 
participação de novos graduados em ciência e engenharia na força de trabalho deixou 
o país de fora do ranking dos 50 maiores, liderado pela Coreia do Sul. 

Apesar de ser a nona maior economia do mundo (segundo dados do Banco 
Mundial e Fundo Monetário Internacional, referentes a 2016), o Brasil 
sistematicamente carrega posições ruins quando o assunto é inovação. Com a 
recessão econômica dos últimos anos, que afetou as finanças das universidades 
públicas, dos institutos de pesquisa e das empresas, a tendência é que o país fique 
em uma posição ainda menos honrosa nos próximos anos. 

Uma das empresas que decidiram investir em um centro de inovação foi a 
Ambev, que começou a ocupar seu laboratório no Parque Tecnológico da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, em agosto 
passado, mas que ainda não foi inaugurado oficialmente pela companhia. Os 
investimentos no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), que ocupa cerca de 20 mil 
metros quadrados, foram de R$ 180 milhões. 

Segundo a companhia, o CIT contará com unidades fabris experimentais em 
nano e microescala, com condições para gerar protótipos em quantidade suficiente 
para atender a demanda crescente de desenvolvimento de novos produtos e a 
comercialização em mercados-teste. O local servirá para acelerar o processo de 
inovação de produtos, tanto de novas bebidas (cervejas, refrigerantes, chás, isotônicos 
e energéticos) quanto em embalagens, e fará parte da rede global de cooperação 
tecnológica da AB InBev, formada por outras universidades ao redor do mundo. 

Os consumidores também farão parte dos trabalhos no CTI, já que serão feitas 
pesquisas para entender as percepções e o comportamento dos consumidores. 

 
A fabricante de bebidas se juntou a outras grandes empresas, como a L’Oréal, 

que passou a fazer suas pesquisas no Parque Tecnológico em outubro do ano 
passado, e a outras multinacionais, como GE, Siemens, Dell EMC e a BG Group. 

A proposta da multinacional francesa é dar rapidez ao processo de 
desenvolvimento de produtos voltados às necessidades brasileiras. A L’Oréal tem sete 
centros desse tipo no mundo e o único na América Latina fica no Parque do Fundão, 
em uma área de 15 mil metros quadrados ocupada por cerca de 100 pesquisadores. O 
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foco é nos produtos mais valorizados pelo consumidor brasileiro, como os voltados 
aos cuidados com cabelos e pele, proteção solar e higiene. 

A companhia trabalha com a possibilidade de as inovações mais relevantes 
saídas dos laboratórios cariocas possam ser adotadas pela companhia globalmente. 
Para a direção da L’oréal, o centro de pesquisa e inovação mostra não só a confiança 
no potencial do mercado brasileiro de beleza — o quarto maior do mundo — como o 
compromisso da empresa com o país. 

Efeito pré-sal  
O Parque Tecnológico da UFRJ foi colocado de pé graças ao bom momento 

que o setor de petróleo e gás vivia, em boa medida por conta dos investimentos em 
projetos de exploração na camada do pré-sal. Em 2010, começaram a desembarcar 
na Ilha do Fundão as primeiras empresas, como Petrobras e a Shlumberger. Na 
época, o local chegou a ser apelidado de “Vale do Silício carioca”. 

Os investimentos, segundo José Carlos Pinto, diretor do parque, somam algo 
em torno de R$ 1 bilhão até hoje. Atualmente, estão em funcionamento no local cerca 
de 70 empreendimentos, desde laboratórios patrocinados por multinacionais até 
pequenas empresas e startups que querem trabalhar em parceria com a universidade. 

Apesar do crescimento constante, o diretor do Parque Tecnológico admite que 
os investimentos nos últimos anos encolheram — em parte por causa do momento 
vivido pelo setor do petróleo, com cotações em queda, e também como reflexo da 
economia brasileira em baixa. 

Para o executivo, a regulamentação do Código Nacional de Ciência e 
Tecnologia, aprovado no fim de 2016 —, e que ainda depende de discussões no 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para ter validade — poderia diminuir o 
fosso entre geração de riqueza do país e produção intelectual voltada à inovação. 
Hoje, explica, sem o código, o investimento de empresas e startups em parcerias com 
universidades é tratado como se fosse a compra de materiais para almoxarifado, ou 
seja, depende de licitação em vez de levar em consideração o tipo de apoio à 
pesquisa que pode sair desse trabalho em conjunto. “Isso faz com que o 
conhecimento gerado nas instituições públicas não chegue ao mercado. Temos um 
marco legal e jurídico avesso aos investimentos privados e avesso à relação entre o 
público e o privado”, explica. 

Apesar do ambiente pouco favorável a investimentos, o diretor do Parque 
Tecnológico prevê para este ano fazer uma nova rodada de licitação para receber 
mais empresas interessadas em instalar seus centros de pesquisa. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/30/internas
_economia,656551/baixa-inovacao-poe-o-brasil-no-papel-de-coadjuvante.shtml 
 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Lançamentos nacionais batem recorde nas salas de cinema brasileiras 

 
29 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil  
 
Incentivo à indústria nacional levou ao crescimento de 11,3% na exibição de 
filmes produzidos no País 
 

O encanto do cinema atraiu mais de 181,2 milhões de espectadores às 
salas de cinema ao longo do ano passado. Para este público, a oferta de 
produções nacionais bateu recordes em 2017: ao todo, 158 filmes brasileiros 
foram exibidos em 3.220 salas. A quantidade superou em 11,3% o volume de 
filmes do ano anterior. 

As estreias de documentários e animações se sobressaíram nessa lista, 
e somaram 67 títulos, segundo a Agência Nacional de Cinema (Ancine). Essas 
obras nacionais chegaram ao mercado sobretudo com o apoio de empresas 
brasileiras: as distribuidoras lançaram 95,8% dos filmes nacionais. 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
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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 
 

Voltar ao índice
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