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1. MDIC 

Pequenas empresas são protagonistas no crescimento do Brasil, diz Marcos 
Jorge 

 
17 de Janeiro  de 2017 

Fonte: MDIC 
 
           O ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de 
Lima, participou, nesta quarta, de cerimônia para celebrar o acordo de cooperação 
entre o Sebrae e o BNDES que estimula o acesso ao crédito pelos micro e pequenos 
empresários brasileiros. Serão destinados R$ 6 bilhões do Fundo de Amparo do 
Trabalhador (FAT) para executar diversas medidas nos próximos dois anos. 

Para o ministro, a iniciativa une forças a uma série de outros esforços liderados 
pelo MDIC, por meio da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (Sempe). 
“Em outubro, a Sempe realizou a Semana Nacional de Crédito, uma parceria com 
instituições bancárias que injetaram R$ 8 bilhões em créditos novos e R$ 1 bilhão em 
renegociação de dívidas para os pequenos negócios”, lembrou. 

Entre outras medidas, Marcos Jorge destacou a reformulação integral do Portal 
do Empreendedor, cuja nova versão foi lançada em 2017, e que atende a um público 
aproximado de 7 milhões de microempreedores individuais (MEIs). Outra ação prevista 
pela pasta é a orientação às MPEs, de maneira gratuita, para a tomada de crédito de 
forma adequada ao negócio. “Reconhecemos que as micro e pequenas empresas 
foram protagonistas na retomada do crescimento do Brasil, que já é sentida por todos”, 
pontuou. 

Acordo 
O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) assinado entre o SEBRAE e o 

BNDES está plenamente alinhado a um conjunto de ações que vêm sendo conduzidas 
pela Sempe, por meio do Fórum Permanente da Micro e Empresa e Empresas de 
Pequeno Porte (FPMPE), presidido pela Secretaria Especial da Micro e Pequena 
Empresa e do qual ambos são membros efetivos, e do GT-MEI (Grupo de Trabalho 
responsável pela Gestão do Programa Microempreendedor Individual – GT-MEI), 
coordenado pela Sempe. 

As ações previstas pelo ACT devem atender 150 mil microempreendedores 
individuais (MEI), 90 mil microempresas e 40 mil empresas de pequeno porte. O 
objetivo é ampliar o acesso dos empresários de pequenos negócios aos recursos do 
BNDES. “O crédito é o combustível para as micro e pequenas empresas e nossa 
batalha é desburocratizar o acesso e conseguir melhores taxas de juros para elas”, 
enfatiza o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. 

Uma das principais ações desse acordo será viabilizar parcerias com as 
fintechs com vistas a agilizar a concessão de empréstimos com recursos do BNDES. 
Desde o ano passado, o BNDES vem realizando um conjunto de medidas para 
simplificar, agilizar e ampliar o acesso ao crédito das empresas com faturamento anual 
de até R$ 300 milhões. "Nos próximos anos estaremos. Com mais de 50% de 
empréstimos para as MPMEs e o Canal do Desenvolvedor é o que me habilita a 
acreditar nisso”, diz Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES. 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3027-pequenas-empresas-sao-
protagonistas-no-crescimento-do-brasil-diz-marcos-jorge 
 

Voltar ao índice   

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3027-pequenas-empresas-sao-protagonistas-no-crescimento-do-brasil-diz-marcos-jorge
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2. Tributos 

Sétimo lote do abono salarial 2016 começa a ser pago hoje 

 
18 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Quase 3,6 milhões de trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e 

fevereiro e de servidores públicos com inscrição de final 5 podem sacar, a partir de 
hoje (18), o abono salarial dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) rferentes ao ano-base 2016. 

O Ministério do Trabalho informou que, neste sétimo lote, serão liberados R$ 
2,671 bilhões para o pagamento de benefícios que variam de R$ 80 a R$ 954, de 
acordo com o tempo de trabalho no ano-base. O valor referente ao PIS deve ser 
retirado em agências da Caixa Econômica Federal e, ao Pasep, em agências do 
Banco do Brasil. 

O abono salarial ano-base 2016 começou a ser pago em 27 de julho de 2017 e, 
até o final do ano, foram liberados recursos para trabalhadores privados nascidos de 
julho a dezembro e para servidores públicos com finais de inscrição de 0 a 4. Dados 
preliminares mostram que já foram pagos R$ 8,11 bilhões a 11,07 milhões de 
trabalhadores, o equivalente a 45,17% dos mais de 24,5 milhões de beneficiários que 
têm direito ao abono. 

O valor ainda disponível para saque é superior a R$ 9,8 bilhões. O governo 
informou que mesmo quem já teve o benefício liberado no ano passado mas não 
sacou o recurso pode fazer a retirada do abono salarial. O dinheiro ficará disponível 
para saque nas agências bancárias até 29 de junho. Depois, os benefícios que não 
forem sacados retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, para pagamento do 
benefício referente ao próximo ano e do seguro-desemprego. 

Direito 
O abono salarial ano-base 2016 é pago a quem estava inscrito há pelo menos 

cinco anos no PIS/Pasep e trabalhou formalmente por pelo menos um mês naquele 
ano, com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso que 
os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de 
Informações Sociais. 

Depois do pagamento que começa esta semana, mais dois lotes ainda serão 
pagos pelo ministério. No dia 22 de fevereiro, começam a ser liberados os recursos 
para quem nasceu em março e abril, além de servidores com inscrições de finais 6 e 
7. Já em 15 de março, começam a receber o benefício quem faz aniversário em maio 
e junho e servidores com inscrições finalizadas em 8 e 9. 

Mais informações podem ser acessadas por meio dos seguintes canais 
disponibilizados pelo governo: Alô Trabalho, do Ministério do Trabalho: 158; Caixa: 
0800-726 02 07; e Banco do Brasil: 0800-729 00 01. As ligações são gratuitas de 
telefone fixo e podem ser feitas de qualquer cidade brasileira. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/setimo-lote-do-abono-
salarial-2016-comeca-ser-pago-hoje 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Cai percepção de piora da economia entre comerciantes 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame  
 
A sondagem mostrou também que aumentou de 15% para 21% o volume de 
empresários que observaram um desempenho melhor no último ano 
 

O percentual de comerciantes e empresários de serviços que notaram piora na 
situação financeira de seus negócios diminuiu de 48%, em 2016, para 30% em 2017, 
uma queda expressiva de 18 pontos percentuais em 12 meses. 

É o que revelou uma sondagem realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as 
capitais do país. 

A sondagem mostrou também que aumentou de 15% para 21% o volume de 
empresários que observaram um desempenho melhor no último ano na comparação 
com 2016. A situação permaneceu estável para 40% dos entrevistados. 

Entre aqueles que melhoraram a performance de suas empresas ao longo do 
ano passado, 51% presenciaram resultados mais expressivos nas vendas e 27% 
conseguiram ampliar a clientela. Há ainda 9% de varejistas que diversificaram os 
produtos ofertados. 

Considerando aqueles que amargaram um ano pior para as finanças da 
empresa em 2017, mais da metade (51%) argumentam que não tiveram um bom 
resultado nas vendas, alternativa que em 2016 era ainda maior, 63% da amostra. 
Também são citados a diminuição da margem de lucro (34%) e aumento a 
concorrência (24%). 

Quando a análise se detém ao quadro macroeconômico do país como um todo, 
quatro em cada dez (42%) empresários consultados acreditam que as condições 
gerais da economia pioraram em 2017, embora tenha havido uma queda de 20 pontos 
percentuais na comparação com a sondagem feita para 2016. Outros 35% não 
notaram mudança, ao passo que 14% acreditam em melhora, percentual que 
apresentou alta de cinco pontos percentuais. 

“Foram quatro anos turbulentos, marcados por retração no investimento e no 
consumo, além de desemprego em disparada, queda nas vendas e um cenário político 
instável, contaminando todo o ambiente de negócios no país. Ao que parece, o 
empresário brasileiro começa a vislumbrar a possibilidade de uma retomada lenta e 
gradual dos negócios”, analisa a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

Negócios 
De acordo com a pesquisa, 56% dos empresários estão animados com a 

possibilidade de melhorar o desempenho de suas empresas nesse ano contra apenas 
8% que se dizem desanimados e 27% que estão sem expectativa positiva ou negativa. 
Somente 6% acreditam na necessidade de realizar novas demissões. 

A sondagem ainda mostrou que 28% dos empresários pretendem ampliar seus 
negócios este ano e 16% desejam lançar novos produtos ou serviços no mercado. No 
que diz respeito a tomada de crédito e realização de investimentos, somente 16% 
manifestam a intenção de adquirir equipamentos e só 8% pensam em pegar 
empréstimos. Para driblar os efeitos da crise que ainda persiste, 22% dos empresários 
vão priorizar pagamentos à vista em 2018 e 20% reforçar a propaganda. 
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A pesquisa mostra que pouco mais de um terço (34%) dos empresários 
conseguiram realizar ao menos parte daquilo que se propuseram no ano passado. 
Outros 25% não cumpriram seus objetivos. As principais conquistas foram aumentar 
as vendas (28%), comprar equipamentos (27%), reformar a empresa (26%) e investir 
em propaganda (22%). 

Em sentido contrário, os planos não realizados foram, principalmente, fazer 
uma grande reforma (28%), aumentar vendas (24%) e comprar equipamentos (20%). 
E o principal motivo para aqueles que tiveram de desistir de seus projetos foi a falta de 
recursos financeiros, mencionada por 26% desses entrevistados. 

Ajustes 
Apesar do otimismo, 28% dos empresários tem como principal temor a 

possibilidade de o país não sair da crise, seguido do resultado das eleições 
presidenciais (20%) e do risco de fechar a própria empresa (14%). 

De modo geral, 40% dos empresários brasileiros tiveram de fazer ajustes no 
orçamento ao longo de 2017, mas esse percentual também diminuiu frente a 2016, 
quando 48% tiveram de adaptar a empresa para tempos mais sombrios. Dentre essa 
parcela de empresários impactados pela crise, 52% reduziram funcionários, 28% 
diminuíram o consumo de água e luz e 25% economizaram na conta de telefone. 

Entre os que demitiram no ano passado, a média é de dois a três funcionários 
dispensados por empresa. No caso desses entrevistados, as alternativas encontradas 
pelos donos das empresas para seguir com a gestão do dia a dia foi redistribuir as 
atividades entre os demais membros da equipe (37%) ou até mesmo assumir 
pessoalmente as atividades que ficaram sem trabalhador (24%). 

Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, a capacidade da 
adaptação do empresário tem sido fundamental para o país. “O empresário brasileiro 
tem uma capacidade de resiliência muito forte. Em tempos difíceis o empreendedor se 
vê obrigado a fazer sacrifícios, como baixar preços para lidar com a queda no 
consumo ou até mesmo promovendo cortes de funcionários. No entanto, são medidas 
paliativas e que não se sustentam no longo prazo. É precioso proporcionar um 
ambiente mais propício para os negócios, em que seja possível baixar custos e investir 
em inovação, aumentando a competitividade”, argumenta Pellizzaro Junior. 

Inadimplência 
A sondagem ainda revela que 15% dos empresários ouvidos admitem que 

ficaram vários meses ao longo de 2017 com as contas da empresa no vermelho. Em 
2016, esse percentual era maior, alcançando 22% dos empresários. Além disso, 14% 
tiveram de reduzir o mix de produtos e serviços que oferecem aos clientes. 

“O endividamento é um grande obstáculo para qualquer empreendedor porque 
diminui a capacidade de contratar crédito e expandir as atividades. Em alguns 
segmentos, o acesso ao crédito é fundamental para a sobrevivência da empresa. Para 
quem está nessa situação, é preciso buscar taxas de juros menores e prazos 
adequados, pois isso coloca em risco a continuidade dos negócios”, alerta a 
economista Marcela Kawauti. 

 
https://exame.abril.com.br/economia/cai-percepcao-de-piora-da-economia-
entre-comerciantes/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Contact centers inovam e devem crescer 7,5% em 2018 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços  
 

Mesmo com previsão de alta de 7,5% no faturamento do setor como um 
todo em 2018, as empresas que prestam serviços terceirizados de contact 
center devem registrar uma queda na demanda em todos os serviços 
tradicionais. 

Por outro lado, os ganhos com serviços digitais devem receber um 
incremento de cerca de R$ 500 milhões neste ano. 

Responsáveis por 33,7% de um mercado avaliado em R$ 51,26 bilhões 
em 2018, empresas terceirizadas devem registrar alta de 1% na receita neste 
ano, atingindo R$ 17,29 bilhões conforme levantamento da consultoria 
especializada E-Consulting Corp. 

A impulsão é fruto de crescimento de 26% na categoria autosserviço e 
transações digitais, que deve saltar de R$ 1,92 bilhão em 2017 para R$ 2,42 
bilhões. 

Já os serviços ditos tradicionais devem vivenciar um tombo conjunto. 
“Os três principais pilares do setor são SAC, televendas e recuperação de 
crédito ou cobrança”, explica o CEO da E-Consulting Corp, Daniel 
Domeneghetti. Responsável pela maior fatia da receita das terceirizadas, a 
atividade de atendimento ao consumidor acumulará o segundo ano consecutivo 
de queda, com estimativa de R$ 6,21 bilhão em 2018 ante R$ 6,43 em 2017 (-
3,4%).  
 
http://www.dci.com.br/servicos/contact-centers-inovam-e-devem-crescer-7-5-
em-2018-1.677499 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Software e TI 

TI é pouco usada em espaços culturais 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
 

Os equipamentos culturais no Brasil poderiam ser fortes impulsionadores 
de tecnologia e acesso à internet, no entanto, a falta de ferramentas 
tecnológicas, sobretudo entre os espaços públicos, afasta esse tipo de ativo da 
era digital. 

Um estudo divulgado ontem (17) pelo Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br) aponta que o uso de plataformas on-line ainda está muito 
associado à divulgação de notícias e programação, principalmente em 
equipamentos como arquivos, bens tombados, bibliotecas, pontos de cultura e 
teatros. 

De acordo com a pesquisa TIC Cultura 2016, o uso do computador é 
praticamente universalizado entre arquivos (99%) e cinemas (98%), mas ainda 
pode ser expandido, principalmente em bens tombados (69%), bibliotecas 
(78%) e museus (81%). 

Entre as bibliotecas, o percentual cai para 42% quando recortado as que 
usam wi-fi. Na análise dos que disponibilizam acesso ao público, a cifra 
encolhe para 32%. “O wi-fi é muitas vezes utilizado para gestão interna, mas a 
capacidade de oferecer para o público externo exige uma infraestrutura mais 
robusta”, comentou o coordenador da pesquisa, Fabio Senne, citando, por 
exemplo, que a transmissão de streaming da programação poderia ser uma 
ferramenta multiplicadora da cultura, mas ainda é pouco difundido nos 
espaços. 

Segundo o levantamento, a presença das instituições culturais na 
internet também tem variações de acordo com o seu perfil. Websites próprios 
são mais comuns entre cinemas (73%) do que bibliotecas (9%). 

O estudo revela, ainda, que a maior parte dos equipamentos culturais 
não possui área ou departamento de TI, nem contrata serviços nessa área, 
exceto no caso dos cinemas. De acordo com o estudo, a maior dificuldade para 
o uso de computador e internet é a escassez de recursos financeiros para 
investimento em tecnologia. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/ti-%C3%A9-pouco-usada-em-espa%C3%A7os-
culturais-1.677481 
 

Voltar ao índice 
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Intenção de consumo das famílias aumenta quase 10% em janeiro, diz 
CNC 

 
 18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
O resultado, que ainda se situa abaixo da zona de indiferença, que é de 100 
pontos, indica "uma lenta recuperação do otimismo das famílias" 
 

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) aumentou 9,7% em janeiro, 
quando comparado a janeiro do ano passado, alcançando 83,6 pontos. Quando 
a comparação se dá com dezembro de 2017, o crescimento cai para 2,3%. Os 
dados foram divulgados nesta quarta-feira (17/1) pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

O resultado, que ainda se situa abaixo da zona de indiferença, que é de 
100 pontos, indica “uma lenta recuperação do otimismo das famílias”, na 
avaliação da assessora econômica da entidade Juliana Serapio. 

Para a economista, “os consumidores seguem melhorando suas 
avaliações sobre a economia, mas o nível de endividamento das famílias, 
principalmente o daquelas com menor poder aquisitivo, leva à cautela nos 
gastos, atuando como um fator restritivo ao consumo”. 

A publicação da CNC destaca o fato de que o único componente da 
pesquisa que aparece acima da zona de indiferença é o Emprego Atual, que 
em janeiro atingiu 109,6 pontos, o maior valor desde julho de 2015. 

O subíndice registrou aumento de 0,3% em relação ao mês anterior e 
4% na comparação com 2017. O percentual de famílias que se sentem mais 
seguras em relação ao emprego atual é de 33,4%, ante 33,1% em dezembro. 
Também em relação às perspectivas de mercado de trabalho, houve aumento 
de 2,2% em relação a dezembro de 2017, embora na comparação anual, tenha 
havido uma leve redução de 0,1%. 

Intenção de Consumo 
Entre os componentes relevantes ligados ao consumo, três 

apresentaram alta: Nível de Consumo Atual, Momento para Duráveis e 
Perspectiva de Consumo. O principal destaque entre esses componentes foi o 
item Momento para Duráveis, que apresentou crescimento de 5,4% no 
comparativo mensal e de 18,4% em relação a janeiro de 2017. 

No que diz respeito ao Nível de Consumo Atual, houve aumento de 4,2% 
em relação ao mês anterior e 13,9% na comparação anual (janeiro do ano 
passado); enquanto o item Perspectivas de Consumo cresceu tanto na 
comparação mensal (2,2%) como na anual (23,1%). Com 81,9 pontos, o 
componente chega ao maior valor desde maio de 2015. 

O estudo mostra ainda que o subíndice Renda Atual chegou ao patamar 
mais elevado desde março de 2016, com 95,2 pontos. Já o componente 
Acesso ao Crédito teve aumento de 1,8% na comparação mensal e 14,2% em 
relação a janeiro de 2017. 
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A CNC ressalta o fato de que “apesar da melhora de todos os 
subíndices, a maior parte das famílias, 56,5%, declarou estar com o nível de 
consumo menor do que no ano passado”. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/17/internas
_economia,653828/intencao-de-consumo-das-familias-aumenta-quase-10-em-
janeiro-diz-cnc.shtml 
 

Voltar ao índice  
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7. Mercado Imobiliário 

Inflação do aluguel acumula queda de 0,34% em 12 meses 

 
18 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
Usado no reajuste de aluguéis, o Índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M) acumula deflação (queda de preços) de 0,34% em 12 meses, de 
acordo com a segunda prévia de janeiro do indicador, divulgada hoje (18), no 
Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Considerando-se apenas janeiro, a segunda prévia registrou inflação de 
0,82%, taxa menor que a segunda prévia de dezembro de 2017. 

A queda da taxa entre dezembro e janeiro foi provocada pelos preços no 
atacado e pelo custo da construção. A inflação do Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que mede o atacado, caiu de 1,23% na segunda prévia de dezembro 
para 1,04% em janeiro. A inflação do Índice Nacional de Custo da Construção 
recuou de 0,27% para 0,19%. 

Por outro lado, a inflação do Índice de Preços ao Consumidor, que 
analisa o varejo, subiu de 0,31% na segunda prévia de dezembro para 0,43% 
na segunda prévia de janeiro. 

A segunda prévia é medida com base em preços coletados entre os dias 
21 do mês anterior e 10 do mês de referência. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/inflacao-do-aluguel-
acumula-queda-de-034-em-12-meses 
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8.  Curtas 

Site divulga ranking de reclamações de empresas aéreas 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 
Segundo a Anac, mais de 12 mil demandas de usuários do transporte aéreo 
foram respondidas em 2017 
 

Com dados coletados a partir de janeiro do ano passado, a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) começou a divulgar, nesta terça-feira (16), o 
ranking com as manifestações dos usuários do transporte aéreo. As 
reclamações estão apresentadas por empresa no site www.consumidor.gov.br. 

De acordo com a Anac, mais de 12 mil demandas de usuários do 
transporte aéreo foram respondidas em 2017. Fazem parte do levantamento a 
quantidade de reclamações registradas, o tempo de resposta das empresas e 
os índices de solução e satisfação dos usuários. 
 
 

Voltar ao índice  
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9. 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 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


