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1. Comércio – Revendedora de Veículos 

Concessionárias apostam em promoções para vender carros novos 

 
23 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 

Concessionárias dizem que vendas estão melhores em 2017. 
Em Petrolina, 2016 apresentou queda nas vendas em torno de 15% a 30%. 
 

 A venda de carros novos apresentou uma queda média de 30% em 
2016 em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Para tentar recuperar o prejuízo 
do último ano e atrair novos clientes, as concessionárias estão investindo em 
promoções neste início de 2017. 

Em 2016, dois milhões de carros novos foram vendidos no Brasil. 20% a 
menos do que o mesmo período de 2015, segundo a Federação dos 
Distribuidores de Automóveis. Foi o segundo ano seguido de baixa. Em 
Petrolina, a queda foi de 15 a 30%. 

Em uma concessionária da cidade 46 veículos novos foram vendidos em 
2015 e apenas 40 em 2016. Para aquecer as vendas a administração lançou 
uma promoção que começou ainda no mês de dezembro. Nos carros de 2016, 
o consumidor tem taxa zero e ainda tem bônus de até R$ 20 mil. Um carro que 
custa R$ 92 mil tem um bônus de R$ 13 mil e agora sai por R$ 79 mil. 

 Com os atrativos, a revendedora garante que as vendas estão melhores 
em 2017. Somente na primeira quinzena foram vendidos mais carros novos do 
que o último mês de 2016. “Nós não terminamos ainda a primeira quinzena de 
2017 e já temos um crescimento em relação a primeira quinzena de dezembro. 
A nossa expectativa é de que o crescimento de 2017 seja acima dos 20% da 
média”, disse o gerente Lucas Porto. 

O empresário Miguel Cappellaro está entre os consumidores que 
preferiram sair da concessionária com um carro zero-quilômetro. Em dezembro 
do ano passado ele comprou um veículo novo. “A questão de você ter um carro 
novo lhe dá uma segurança maior. Um carro usado eu não sei qual a forma que 
foi tratado, o motor do carro como foi tratado”, explicou. 
 
http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2017/01/concessionarias-
apostam-em-promocoes-para-vender-carros-novos.html 
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2. Comércio - Varejo 

Varejo deve integrar loja física e e-commerce, orienta especialista alemão 

 
24 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Para uma empresa do varejo se manter competitiva deve integrar loja 
física com e-commerce, ou seja, loja virtual. Esse foi um dos principais 
conselhos do professor e doutor Marc Knoppe, da Universidade de Ingolstadt, 
Alemanha, contratado pela Fecomércio SC, via Senac, para ser o consultor de 
empresários que integraram a missão à maior feira de varejo do mundo, a NRF, 
realizada na última semana, em Nova York. O professor é especialista em 
varejo mundial e atua como diretor ou conselheiro de diversas multinacionais 
de varejo da Alemanha e Estados Unidos. 

No workshop que ministrou para os catarinenses, cujo grupo foi liderado 
pelo presidente da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt, Knoppe afirmou também 
que um outro grande desafio do varejo é a mudança de comportamento do 
consumidor. Em função dos avanços das tecnologias digitais, especialmente do 
smartphone, o consumidor está mais exigente e ficou mais complexo trabalhar 
com marketing, explicou o professor, conforme informações repassadas à 
coluna pela equipe do Senac. 

Confira a seguir conselhos estratégicos do professor Marc Knoppe para 
os lojistas catarinenses: 

Estratégia de sucesso – A principal estratégia para desenvolver e manter 
um empreendimento de sucesso é a integração do e-commerce com a loja 
física. Os negócios online e off-line precisam ser iguais: um mesmo preço, um 
mesmo produto, um mesmo conceito de serviço em todos os canais. Além 
disso, novos canais como Facebook e Instagram, devem estar sincronizados e 
integrados. Em outras palavras, os varejistas precisam checar seu modelo de 
negócio e desenvolver uma estratégia de digitalização baseada em suas 
competências e aperfeiçoando suas limitações. 

E-commerce ou loja física – A verdade é que não faz sentido separar 
esses canais. Existe um cliente com um determinado orçamento e esse cliente 
vai gastá-lo de acordo com sua necessidade pessoal. Os clientes pesquisam 
online, coletam informações sobre os produtos e depois se dirigem a loja física 
para comprar. O contrário também acontece. Todos os empresários têm que 
estar preparados para atender a essas exigências e oferecer ao cliente uma 
experiência integrada. E-commerce e loja física tem que ser um sistema único 
e analisados de maneira conjunta. Se o empresário não for capaz de integrar 
esses canais, estará perdendo dinheiro. O que tem que ficar claro é que e-
commerce e loja física não competem, ao contrário, eles se complementam. 

Como fidelizar clientes – Atualmente, para manter e atrair clientes, é 
importante entende-los. Verificar sua satisfação, identificar suas necessidades, 
seus desejos, suas aspirações e oferecer um excelente serviço. A empresa 
moderna deve estar centrada no seu consumidor e o varejista moderno deve 
olhar seus negócios com a perspectiva do cliente. Não basta coletar dados 
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sobre o cliente, é preciso desenvolver uma estratégia personalizada para 
interpretar os dados coletados. Isso dará ao empresário uma visão clara sobre 
o consumidor e ajudará a avaliar as suas exigências. Isso ajudará a oferecer 
melhores serviços, melhor mix de produtos e dessa forma fidelizar o cliente em 
todos os pontos de contato. 

Exemplo de estratégia – Eu destacaria a Anthropologie. Sua estratégia 
de negócios é fantástica. Ao invés de focar na receita, essa marca desenvolveu 
um conceito de serviço ao consumidor e uma métrica que estabiliza e aumenta 
as opções do negócio. Comparada com a concorrência, essa empresa tem alto 
índice de pessoal bem treinado para atender aos clientes. Os lucros e as 
vendas bem sucedidas são consequências dessa estratégia de negócio. Essa 
marca entendeu que o varejo depende de colaboradores preparados e 
motivados. 

Sustentabilidade e inovação – Alguns anos atrás a sustentabilidade e 
responsabilidade social corporativa eram um modismo de marketing. Agora a 
situação mudou completamente. Hoje é importante que as empresas sejam 
sustentáveis, transparentes e inovadoras. Os clientes querem produtos e 
serviços sustentáveis, informações claras e fidedignas sobre a cadeia 
produtiva. Em contrapartida, eles estão dispostos a pagar mais por esse tipo de 
produto. Na Europa, as empresas estão desenvolvendo produtos sustentáveis 
para atender as exigências do consumidor. Isso ajuda a criar uma conexão 
entre a marca e os clientes, além de conquistar novos consumidores e com 
isso aumentar os lucros. Acho que isso não é uma tendência somente na 
Europa. É algo que está acontecendo no mundo todo. Os empresários que 
ignorarem essa realidade sofrerão a longo prazo. 

Varejo de desconto – O varejo de desconto é algo que ainda não está 
presente no Brasil. Esse conceito de desconto foca em um pequeno número de 
produtos, porém muito bem organizados, e que são de necessidade básica da 
população. O essencial dessa estratégia está na alta qualidade do produto por 
um bom preço, grande volume de vendas e foco no consumidor. Esse conceito 
também já está sendo aplicado na indústria de moda e outros setores. A 
entrada desse modelo nos Estados Unidos e na Austrália foi muito bem 
sucedida. Tenho certeza que essa estratégia de descontos seria muito bem 
recebida no Brasil, pois ainda não existe concorrência.   
 
 
http://varejista.com.br/noticias/12878/varejo-deve-integrar-loja-fisica-e-e-
commerce-orienta-especialista-alemao 
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3. Serviços - Alimentação 

Aprovada regulamentação de food trucks 

 
23 de Janeiro de 2017 
Fonte: Jornal do Brasil 

 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços da Câmara dos Deputados aprovou proposta que disciplina as 
atividades de food trucks, food bikes e food trailers no Brasil. O texto aprovado 
é o substitutivo do relator, deputado Adail Carneiro (PP-CE), ao Projeto de Lei 
3954/2015, do ex-deputado Marcelo Belinati. 

De acordo com o substitutivo, food trucks e food bikes não poderão 
possuir ponto fixo de venda. Os food trucks não poderão ter atuação superior a 
três dias por semana em um mesmo local, limite que não é estabelecido para 
os food bikes. Já os food trailers poderão possuir ponto fixo, desde que 
atendam às determinações legais aplicáveis ao comércio tradicional de mesmo 
ramo. 

Esse foi o principal ponto alterado pelo substitutivo na comparação com 
o projeto original, que estabelecia intervalos para atuação de food trucks e food 
bikes. Por outro lado, assim como o projeto original, o substitutivo torna 
obrigatória a disponibilização de informações sobre o alimento comercializado 
de acordo com as normas sanitárias. 

Caberá ao poder público local disciplinar as questões relativas a licenças 
e áreas de permanência eventual ou permanente dos estabelecimentos. Já o 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulará as especificações técnicas 
dos veículos, de forma a preservar a segurança no trânsito, a fluidez, o conforto 
e a defesa ambiental. 

Adail Carneiro concordou com a necessidade regulamentação da 
atividade dos food trucks em razão de seu crescimento nos últimos anos. “A 
ausência de normatização mantém os empresários em um ambiente de 
insegurança jurídica que desestimula investimentos e aumenta os riscos da 
atividade”, explicou. 

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado ainda pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 
 
http://www.jb.com.br/informe-cnc/noticias/2017/01/23/aprovada-
regulamentacao-de-food-trucks/?from_rss=informe-cnc 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Número de beneficiários de planos de saúde cai 1,4 milhão em 2016, diz 
ANS 

 
23 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Em dezembro de 2016, os planos privados somavam 47,9 milhões de usuários; 
número de usuários de planos odontológicos aumentou 815 mil, para 22 
milhões. 
 

Os planos de saúde perderam 1,4 milhão de beneficiários em 2016, 
segundo ano consecutivo de retração no setor. Os dados foram divulgados 
nesta segunda-feira (23) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Em dezembro de 2016, os planos privados somavam 47,9 milhões de 
usuários. No mês, houve uma perda de 5.161 beneficiários dos planos, de 
acordo com a ANS. 

O movimento é reflexo da crise econômica brasileira, que levou o PIB 
nacional a dois anos de retração consecutiva. Nesse cenário econômico, o 
desemprego aumentou, superando a casa de 12 milhões de pessoas 
procurando trabalho. Em 2016, o Brasil fechou 1,32 milhão de empregos 
formais. 

Muitas dos desempregados perderam o plano de saúde corporativo e 
entram na lista de pessoas que deixaram de ser beneficiárias de planos de 
saúde privados. 

Planos odontológicos - Apesar da queda no número de beneficiários de 
planos de assistência médica, a quantidade de pessoas que tem acesso a 
planos exclusivamente odontológicos cresceu 3,8% em 2016. 

Ao todo, 22 milhões de pessoas encerram 2016 com plano odontológico, 
cerca de 815 mil a mais do que no ano anterior. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/numero-de-beneficiarios-de-planos-de-
saude-cai-14-milhao-em-2016-diz-ans.ghtml 
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5. Serviços – Software e TI 

Como a Internet das Coisas pode incrementar o varejo físico 

 
23 de Janeiro de 2017 

Fonte: Administradores 
 
O varejo tem um futuro, já muito próximo, bastante promissor através da 
participação de componentes digitais e conectados 
 

Dizer que o mundo está cada vez mais conectado seria chover no 
molhado, contudo, esse fenômeno se desdobra no fato que essa realidade 
exige que cada vez mais objetos cotidianos sigam a mesma tendência. O 
grande exercício então é levar para o mundo digital tipos de informação que até 
então eram apenas analógicas. 

O poder desse fenômeno tende a ser avassalador. Para citar apenas um 
exemplo: imagine monitorar os nutrientes, a qualidade do solo e a quantidade 
de água em grandes plantações digitalmente através de sensores, e ainda 
cruzar essa informação em tempo real com sistemas de previsão de tempo e 
incidência solar. O ganho de eficiência na produção de alimentos a nível global 
seria suficiente para erradicar a fome no planeta. 

Diversos setores vão ter ganhos exponenciais de eficiência graças a 
sensores e dispositivos conectados, como a agricultura, a exemplo do que já 
citei acima. A medicina, por sua vez, pode vir a transformar um simples exame 
de Raio X em uma maneira de alimentar uma base de dados com sintomas, 
causas, efeitos, diagnósticos e tratamentos de doenças. No caso do setor 
automotivo, já existem veículos cuja configuração pode ser feita de forma 
remota através de conexão Wi-fi, possibilitando inclusive que eventuais recalls 
sejam realizados a distância. 

Não diferente do restante, o varejo também tem um futuro, já muito 
próximo, bastante promissor através da participação de componentes digitais e 
conectados. Inclusive, já se tem no irmão mais novo, o e-commerce, o exemplo 
de possível ganho de eficiência através da gestão baseada nativamente em 
tecnologia. Enquanto o varejo físico é muito eficaz no controle de tudo que 
acontece desde o momento em que uma compra é feita - número de pedidos, 
margem, quantidade de estoque e etc, boa parte da operação do e-commerce 
se beneficia do monitoramento a respeito do que acontece "antes" de tudo isso: 
número de visitas, taxa de rejeição, taxa de conversão, comportamento do 
tráfego e inclusive taxa de abandono do carrinho. 

Como já comentei, não há dúvidas de que o varejo físico é bem 
administrado. Seja por meio de um sistema de gestão (ERP), planilhas de 
Excel ou uma simples na caderneta. Entretanto, como disse o pai da 
administração moderna, Peter Drucker, “tudo o que pode ser medido, pode ser 
melhorado”. Imagine então unir as métricas das vendas ao comportamento dos 
consumidores no estabelecimento físico? Isso já é possível, por meio de 
sensores que monitoram e identificam consumidores viabilizando ao varejista 
ter indicadores como a quantidade de visitas no estabelecimento, qual o tempo 
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médio de permanência, com qual frequência ele retorna e qual a taxa de 
conversão. É como emular um sistema de Web Analytics, mas dessa vez para 
o varejo offline. 

Tudo isso já existe está disponível por meio de um componente de IoT. E 
não para por aí. Esse ainda será um movimento que tende a revolucionar 
muitos outros mercados, e será tão genuíno e eminente que daqui a pouco 
tempo já não seremos mais capazes de lembrar como era a nossa vida até 
então "desconectada". 
 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/como-a-internet-das-
coisas-pode-incrementar-o-varejo-fisico/116436/ 
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6. Comércio Eletrônico 

Boleto registrado: os impactos no comércio eletrônico e as 
oportunidades 

  
23 de Janeiro de 2017 

Fonte: Administradores 
 
Em um momento no qual o mercado debate os impactos dessa mudança no 
dia a dia das empresas, vale a pena refletir sobre os demais custos envolvidos 
no uso dos boletos 
 

Nos últimos dias, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) publicou 
as novas datas de implantação de sua nova plataforma de cobrança bancária 
para que as empresas se adequem às regras que determinam a necessidade 
de registro de informações sobre o cedente no documento fiscal – boleto 
registrado. É importante entender o que de fato muda neste cenário. 

Os comércios terão um pouco mais de tempo para ajustarem-se, mas as 
mudanças virão, trazendo reflexos, nem sempre positivos, para as lojas online, 
como custo adicionais para os lojistas, especialmente os de pequeno e médio 
portes. 

Se por um lado a nova plataforma de boletos com cobrança registrada 
tem o intuito de unificar, modernizar e tornar mais seguro o pagamento 
impresso, por outro é importante alertar que boletos não pagos pelo 
consumidor até o dia do vencimento ou alterações de dados no documento 
poderão ocasionar uma cobrança do banco emissor por esse título. 

Como essa não era a prática até então, a loja deve levar em 
consideração esses e outros custos, principalmente se lembrarmos que a 
conversão de boletos no Brasil, quanto às vendas realizadas pela internet, não 
é superior a 50%, e ainda pode ser bem inferior a depender das categorias de 
produtos comercializadas. 

Em um momento no qual o mercado debate os impactos dessa mudança 
no dia a dia das empresas, vale a pena refletir sobre os demais custos 
envolvidos no uso dos boletos, que são talvez até mais relevantes do que 
aqueles trazidos pela implantação do título registrado. 

Quais são os custos 
Tangíveis e intangíveis. Além dos valores adicionais que serão cobrados 

na nova modalidade de boleto registrado, cujo preço varia de acordo com a 
instituição financeira e do relacionamento do correntista. Não podemos 
esquecer também dos custos de alocação de estoque pelos dias de espera na 
informação de pagamento dos boletos pagos (ou não pagos). Além disso, a 
alocação de mercadoria que não será vendida traz o impedimento de se 
atender outro consumidor, trazendo frustração ao cliente e danos de imagem 
ao lojista. E, nesta questão logística, a solução passa sempre pela gestão 
eficiente de estoques a fim de não se comprometerem as margens 
operacionais já bastante comprimidas. 

Como resolver esse problema 
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É preciso ampliar os canais de recebimento e principalmente fomentar 
os pagamentos eletrônicos que proporcionam confirmações em tempo real. 
Além disso, em momentos onde o capital de giro é apertado, é fundamental 
buscar mais opções de pagamento à vista, afinal essa é a preferência de mais 
de 25% dos consumidores que compram on-line. No mercado, existem 
diversas Fintechs que otimizam esse processo, entre o banco e o e-commerce. 
Lembre-se que a tecnologia bancária no Brasil evoluiu fortemente e é uma das 
mais avançadas do mundo. Segundo a Febraban, 54% de todas as transações 
bancárias de 2015 foram realizadas via internet ou mobile banking. 

É relevante notar também que os meios eletrônicos de pagamentos 
também são acessíveis à uma parte expressiva da população economicamente 
ativa, os que querem comprar no comércio eletrônico, mas não tem conta em 
banco, grupo que contempla um total de mais de 50 milhões de pessoas. É 
nesse cenário que as novas soluções chegam como alternativa também ao 
boleto impresso, já que permitem que os consumidores possam pagar em 
dinheiro e à vista, seja em casas lotéricas, agências bancárias ou em lojas de 
conveniência, e assim finalizar sua compra realizada na internet (de livros a 
passagens aéreas) com a confirmação de pagamento ao lojista em tempo real. 

Portanto, diante dos desafios que se impõem aos empresários por conta 
da implantação do boleto registrado, abrem-se oportunidades de 
questionamento do uso deste modelo. Afinal, são incomparáveis os benefícios 
e conveniências trazidos pelos meios eletrônicos de pagamentos frente ao 
boleto que, independentemente de mudanças, ainda é uma plataforma de mais 
de 25 anos de existência, criada em um contexto econômico e de sociedade 
muito diferentes. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/boleto-registrado-os-
impactos-no-comercio-eletronico-e-as-oportunidades/116419/ 
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7. Promoção Comercial 

Brasil cresce nas exportações de tecnologia para couro e calçados   

 
23 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

O Brasil se destaca no cenário internacional como fabricante de máquinas e 
equipamentos para couro e calçados. E a presença no mercado externo cresceu em 
2016, com ênfase para a América Latina. As exportações do setor totalizaram US$ 
18,3 milhões no ano passado, o que representa incremento de 4,5% na comparação 
com 2015. 

Os maiores compradores foram Argentina e México, tradicionais clientes do 
Brasil, mas a tecnologia brasileira teve como destino 38 países, que adquiriram 148 
produtos diferentes, fornecidos por 50 empresas brasileiras. 

Cristiane Stoffel (foto), diretora executiva da Associação Brasileira das 
Indústrias de Máquinas para Couro e Calçados (Abrameq), destaca que “2016 foi um 
ano de desafios para as indústrias de um modo geral e não foi diferente para as 
nossas indústrias de máquinas”. Por outro lado, a dirigente da entidade observa que 
“neste ano o câmbio contribuiu para as exportações, o que fez com que a Abrameq se 
dedicasse ainda mais na promoção comercial da indústria de máquinas brasileiras no 
mercado externo, resultando num incremento das receitas de exportação de nossos 
associados”. 

“A participação das nossas empresas associadas nas iniciativas que 
desenvolvemos foi fundamental para este resultado”, sublinha Cristiane, que salienta a 
importância decisiva de instituições parceiras, como a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do 
Investimento (AGDI). 

Para 2017, a diretora executiva da Abrameq estima que “o cenário para as 
exportações se mantenha favorável e que o mercado interno comece a apresentar 
recuperação”. Para que neste ano os resultados sejam bons, o gestor de projetos da 
entidade, Vinícius Fonte,relata que “seguimos com muitas ações de promoção 
comercial. Em fevereiro, ocorrerão duas ações, uma na Colômbia mostrando neste 
mercado todos os diferenciais existentes nos nossos produtos brasileiros e, outra, no 
mercado interno, no polo de Birigui (SP), onde será realizada feira de máquinas da 
Abrameq, expondo estes diferenciais às indústrias calçadistas desta região”. 

O gestor adiciona que, em março, nossos esforços serão para a Fimec, maior 
feira do setor de máquinas, que será realizada de 14 a 16 de março, em Novo 
Hamburgo (RS). Nesta feira, comenta Vinícius, “esperamos ótimo resultado. Além das 
ações tradicionais nesta feira, a Abrameq estará realizando atividades inovadoras, 
visando potencializar bons resultados de vendas para nossas empresas”. 

 
http://varejista.com.br/noticias/12875/brasil-cresce-nas-exportacoes-de-
tecnologia-para-couro-e-calcados 
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8. Curtas 

Expectativa de inflação dos brasileiros cai para 7,9%, segundo FGV 

 
24 de Janeiro de 2017 

Fonte: Agência Brasileira 
 

Os brasileiros esperam uma inflação média acumulada de 7,9% para os 
próximos 12 meses, segundo pesquisa de janeiro deste ano da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). A taxa é bem inferior aos 9,1% registrados na pesquisa 
de dezembro do ano passado e é a menor desde janeiro de 2015 (7,2%), de 
acordo com a FGV. 

A queda de 1,2 ponto percentual entre as pesquisas de dezembro de 
2016 e janeiro deste ano foi o maior recuo desde o início da série histórica do 
levantamento, iniciado em setembro de 2005. 

Segundo a FGV, o resultado de janeiro foi provocado pela queda da 
inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 
que acumulou taxa de 6,29% em 2016, abaixo do teto da meta do governo, que 
é 6,5%. Segundo a FGV, a ampla divulgação da mídia para esse fato 
influenciou os consumidores. 
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9. Feiras 

 
26/01/2017 até 29/01/2017 – SALÃO MOTO BRASIL 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Rio de Janeiro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
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14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí - PR 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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