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1. Crédito e Financiamento 

Apesar de otimismo, inadimplência das empresas cresceu em 2017 

 
31 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A inadimplência das empresas continua crescendo na comparação 
anual. De acordo com o indicador calculado pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), a alta foi de 5,35% em 2017 – em 2016 a variação anual havia sido de 
5,01% e em 2015 de 11,9%. 

“A crise econômica vivida pelo país nos últimos anos impôs severas 
dificuldades para empresas e consumidores, afetando a capacidade de 
honrarem todos os seus compromissos”, afirmou o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro. 

“Ainda há efeitos da crise, mas também há sinais de retomada da 
economia. Para este ano, espera-se que, à medida que os negócios se 
recuperem, o fenômeno da inadimplência desacelere”. 

Outro indicador também mensurado pelo SPC Brasil e pela CNDL é o de 
dívidas em atraso. Neste caso, o crescimento foi de 3,64% na comparação 
anual. 

“Ter acesso ao mercado de crédito é fundamental para a manutenção e 
expansão dos negócios. As empresas que se deparam com a restrições ao seu 
nome devem buscar uma boa negociação para suas pendências, algo que 
pode ser favorecido pelo ciclo recente de queda dos juros”, avaliou Marcela 
Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil. 

Serviços lidera alta 
O setor em que o número de empresas negativadas mais cresceu no 

ano foi o Serviços, com variação de 8,22%. Em seguida, aparecem os setores 
de Comércio (3,42%), Indústria (2,93%) e Agricultura (-0,99%). 

Quando se analisa os setores credores, isto é, aqueles setores para os 
quais as empresas devem, o maior avanço da inadimplência foi observado pela 
Indústria (4,67%), seguida do setor de Serviços (4,12%) e Comércio (3,24%). 

Metodologia 
O Indicador de Inadimplência das Empresas sumariza todas as 

informações disponíveis nas bases de dados do SPC Brasil (Serviço de 
Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas). As informações disponíveis referem-se a capitais e interior das 27 
unidades da federação. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/empresas-inadimplencia-cresceu-
2017/ 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Geração Z: como as marcas devem se relacionar nas redes sociais 

 
30 de Janeiro de 2018 

Fonte: Administradores 
 
Eles influenciam as decisões da casa e acreditam que ter muito dinheiro é sinal 
de sucesso. O modo de fazer negócio não será o mesmo nos próximos cinco 
anos. 
 

Os exemplares da geração Z, também conhecidos como “nativos 
digitais”, já nasceram de celular na mão e cresceram num mundo conectado. 

Chegando às faculdades agora, eles serão o centro das atenções do 
futuro do e-commerce. Até 2026, os mais novos dessa geração já terão 
atingido a idade para ter renda própria e seu poder aquisitivo alcançará novos 
patamares. 

E, é claro, marcas e e-commerces precisam iniciar um relacionamento 
com essa geração para aumentar suas chances de sucesso nos anos 
vindouros. 

Características e poder de compra dos nativos digitais 
A Geração Z, definida por quem nasceu de 1998 até 2010, é diferente 

das gerações passadas. Justamente por isso, entender suas características e 
preferências é essencial para capturar sua atenção – e, claro, seu dinheiro. 

Eles cresceram acostumados a usar a Internet e é a primeira geração 
inteiramente digital. Isso é tão enraizado em sua cultura que eles só percebem 
que a internet existe quando o wi-fi não está disponível. 

Antenados à tecnologia, são usuários assíduos das redes sociais, 
consomem diariamente vídeos on-demand, e tudo começa pelo celular. 
Obviamente, suas expectativas são mais altas que as das gerações passadas. 

Potencial de compra ampliado 
De acordo com relatório da BI Intelligence – que explorou os hábitos de 

compras da Geração Z – os chamados nativos digitais estão apenas 
começando a impactar o comércio, mas já são extremamente valiosos. 

Segundo estudos da IBM – que considerou mais de 15 mil pessoas em 
16 países - a Geração Z já possui $44 bilhões de dólares em poder de compra, 
número que irá decolar conforme ficarem mais velhos e conquistarem 
autonomia. Além disso, eles influenciam 93% do planejamento financeiro da 
família. 

Apesar dessa geração ainda comprar em lojas físicas, isso se deve 
muito mais ao fato de ainda não terem cartão de crédito do que a uma 
preferência em si. 

Até que o e-commerce se torne o principal canal de compras dessa 
geração – quando atingirem a maioridade – o comércio enfrentará o desafio de 
construir uma presença digital sólida usando, especialmente, os canais 
preferidos desse público: as redes sociais.  

Comportamento de Consumo 
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Essa é a primeira geração a viver uma vida onde a Internet é 
onipresente através do mobile, e isso moldou seus hábitos de compras. Para 
os nativos dessa era, a distância de uma loja para a outra é zero e eles 
compram no mundo inteiro. 

Seus hábitos de compra em e-commerces também começaram mais 
cedo que a geração passada. Justamente por isso, eles têm a habilidade de 
serem altamente sofisticados em suas decisões de compras. 

Os nativos digirais querem se relacionar com marcas e empresas de 
forma integrada, não importando o canal. Isso significa ser atendido e poder 
comprar de uma mesma marca através do Instagram, Facebook ou e-
commerce, com uma experiência fluída independente do canal. 

Redes Sociais: o quintal da Geração Z 
Quando o assunto é redes sociais, os nativos digitais dão um show. Eles 

cresceram vendo e usando esses canais: em casa, na rua, na escola e nos 
espaços públicos. E, claro, já são acostumados a procurar tudo pelas redes. 

Muitos perguntam onde encontrar certos produtos e serviços nas redes 
sociais antes mesmo de procurar no Google. Usam a inteligência coletiva para 
suas escolhas e se baseiam em influência social. 

Geração Z representará 40% dos consumidores do mundo até 2020 
Esqueça os Millenials! A Geração Z chegou e está pronta para deixar 

suas pegadas no mercado. Ela está começando a sua vida financeira e é mais 
focada em ter dinheiro que as gerações passadas.  

De acordo com a base de usuários do Facebook, considerando pessoas 
de 13 a 22 anos de idade no Brasil, já são 33 milhões de brasileiros ativos na 
rede social. 

Os mais novos se encontram em peso no Instagram e Snapchat. 
Segundo dados do IBGE, eles representam cerca de 23% da população 
brasileira, e, de acordo com a Fast Company, até 2020 eles representarão 40% 
de todos os consumidores no mundo. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/geracao-z-como-as-
marcas-devem-se-relacionar-nas-redes-sociais/123304/ 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/geracao-z-como-as-marcas-devem-se-relacionar-nas-redes-sociais/123304/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/geracao-z-como-as-marcas-devem-se-relacionar-nas-redes-sociais/123304/
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3. Serviços 

Quem são os maiores exportadores de serviços? 

 
01 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Economia de Serviços 
 

Com exportações de US$ 752 bilhões, os Estados Unidos lideraram de 
longe a fila. Quatro itens responderam por 75% das exportações de serviços 
americanas: royalties e licenças de propriedade intelectual, serviços 
financeiros, serviços profissionais e viagens. 

Em segundo lugar, e bem atrás em termos de valor, vem o Reino Unido, 
seguido por Alemanha e França. A China, maior exportador de bens do mundo, 
ocupava a quinta posição, com US$ 208 bilhões, portanto, uma fração das 
exportações americanas. 

A figura 2 mostra os 30 países que mais importaram serviços em 2016. 
Os Estados Unidos também ocupavam a primeira colocação, com importações 
de US$ 504 bilhões. Em seguida veio a China, com US$ 452 bilhões, seguida 
por Alemanha, França e Reino Unido. 

As figuras 1 e 2 sugerem que comércio de serviços é uma característica 
de países avançados. De fato, a grande maioria dos grandes exportadores e 
importadores são países com renda per capita elevada. Tal como temos 
discutido neste blog, essa característica reflete, ao menos em parte, as 
transformações por que passam os bens e a forma como estão sendo 
produzidos, as mudanças nas preferências dos consumidores em favor de 
bens com cada vez mais serviços “embarcados”, e também mudanças na 
natureza das cadeias globais de valor. 

Enquanto os Estados Unidos tiveram um multibilionário déficit comercial 
de bens, a conta de serviços teve um multibilionário superávit de US$ 248 
bilhões. Porém, como a taxa de crescimento do comércio de serviços tem sido 
bem maior que a do comércio de bens, tudo o mais constante, os serviços 
deverão financiar parcela crescente do déficit de bens. Considerando, ainda, a 
nova orientação protecionista da política comercial do país, a conta agregada 
de comércio poderá, eventualmente, passar para o azul num futuro não muito 
distante. 

Já a China teve déficit na conta de serviços de US$ 244 bilhões, 
enquanto teve um multibilionário superávit no comércio de bens. Observa-se, 
portanto, uma curiosa assimetria nos números de Estados Unidos e China, que 
reflete, ao menos em parte, a natureza atual das duas economias e da sua 
inserção internacional. 

A China, através do Ministério do Comércio, está implementando um 
ambicioso plano para que o país se torne grande produtor e exportador de 
serviços. Programas-piloto estão em curso em 15 cidades e o foco está em 
serviços de alto valor adicionado. 

À exceção do Reino Unido, que também teve um elevado superávit de 
US$ 125 bilhões, muitos dos países avançados operam com pequenos déficits 
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ou superávits da conta de serviços, o que sugere haver uma política ativa de 
monitoramento e controle desta conta. 

A condição de já ser grande exportador de serviços e de ter o maior 
potencial exportador de serviços digitais e de e-commerce do mundo ajuda a 
explicar a prioridade dos Estados Unidos para a agenda de serviços em fóruns 
e em negociações internacionais. 

Os gráficos indicam que a Índia é um caso excepcional de país 
emergente que apostou no setor de serviços como instrumento de política 
econômica. Como sabemos, o setor de serviços de TI, sobretudo softwares, 
bem como serviços de outsourcing, como telemarketing, contabilidade, 
recursos humanos, controle de estoques, dentre outros (são os chamados back 
office support services), são cada vez mais dinâmicos e ativos. O superávit do 
comércio de serviços vem crescendo rapidamente e, em 2016, foi de nada 
menos que US$ 70 bilhões. 

Já o Brasil exportou US$ 33 bilhões e importou US$ 64 bilhões em 
serviços em 2016. O país é um grande importador de serviços e opera 
recorrentemente com um dos maiores déficits globais neste setor, o que reflete 
a baixa competitividade da atividade no país. Evidências empíricas já 
discutidas no blog mostram que o Brasil tem uma elevada elasticidade das 
importações de serviços em face do crescimento do PIB, o que revela alta 
dependência de serviços importados. Os números do balanço de pagamentos 
mostram que o déficit da conta de serviços é uma das maiores fontes de 
pressão nas contas correntes. Esta equação não para de pé no médio prazo. 
 
https://economiadeservicos.com/2018/02/01/quem-sao-os-maiores-
exportadores-de-servicos/ 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Audiovisual e Cultura 

Ministério da Cultura lança curso a distância para empreendedores de 
games 

 
31 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Foi lançado hoje (31), na modalidade de educação a distância (EAD), o 

curso O setor de games no Brasil: panorama, carreiras e oportunidades. Esse é 
o primeiro de uma série de três cursos para a capacitação de empreendedores 
do mercado de jogos eletrônicos. O curso é gratuito e foi desenvolvido por meio 
de uma parceria entre Ministério da Cultura, a Associação Brasileira dos 
Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames) e o Núcleo de Estudos em 
Economia Criativa e da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(Neccult-UFRGS). 

As aulas serão realizadas pela plataforma de cursos Lúmina - 
https://lumina.ufrgs.br/ - da UFGRS. O material de apoio reúne guias de estudo, 
vídeos e atividades. Cada curso tem duração de 30 horas. Ao final de cada um, 
os participantes receberão certificado da universidade gaúcha. Os demais 
cursos - Dicas e desafios para empreendedores e Internacionalização no setor 
de games - serão lançados em fevereiro.  

Durante o Brazil's Independent Game Festival (BIG Festival) 2018, que 
será realizado nos dias 27 e 29 de junho em São Paulo, haverá uma 
solenidade de entrega de certificado para as dez primeiras pessoas que 
completarem os três cursos. 

Dados do Ministério da Cultura apontam que o faturamento do setor de 
games no Brasil em 2017 alcançou R$ 1,3 bilhão. O faturamento mundial no 
mesmo ano foi R$ 116 bilhões. A estimativa é que em 2020 este valor chegue 
a US$ 143,5 bilhões, um crescimento médio de 7,3% ao ano. 

A maioria das empresas de games no Brasil estão nas regiões Sudeste 
e Sul (78%). O estado de São Paulo concentra a maior parte dos 
desenvolvedores de games, seguido por Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A 
metade das empresas do setor (50%) já funciona há mais de três anos e mais 
de 70% têm até cinco colaboradores. Mais da metade tem até três jogos 
lançados e atua tanto no mercado brasileiro quanto internacional. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/ministerio-da-cultura-
lanca-curso-distancia-para-empreendedores-de-games 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços - Telecomunicações 

Brasil registra redução de 7,6 milhões de linhas telefônicas móveis em 2017 

 
31 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Entre as empresas, os números mostram que a Vivo continua como a maior 
operadora, com 74.939.872 linhas móveis 
 

O número de linhas telefônicas móveis (celular) no Brasil registrou uma 
redução de 7.578.808 em 2017, uma queda de 3,11%, segundo balanço divulgado 
nesta quarta-feira (31/1) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No 
mês de dezembro, em relação ao mês anterior, o serviço móvel pessoal apresentou 
uma queda de 1,09%, com menos 2.603.234 linhas em funcionamento. 

De acordo com dados divulgados pela agência, o país fechou o ano com 
236.488.548 linhas em operação. Desse total, 148.509.361 são pré-pagas e 
87.979.187 são pós-pagas. Em 12 meses, foi registrada uma redução de 9,83% nas 
linhas pré-pagas, que fecharam o ano com uma diminuição de 16.190.210 linhas. Nos 
pós-pago, entretanto, foi registrado aumento de 10,85%, com a adição de 8.611.402 
linhas. 

Quando comparado ao mês anterior, no mês de dezembro de 2017, as linhas 
móveis pré-pagas apresentaram queda de 3.582.840 unidades, uma redução de 2,36 
%. Já o pós-pago registrou um crescimento de 1,13%, com mais 979.606 linhas. 

Segundo a Anatel, nesse período, dois estados apresentaram crescimento nas 
linhas móveis: Roraima, com acréscimo de 5.715 linhas, um aumento de 1,19%, e São 
Paulo, com adição de 178.009 linhas, acréscimo de 0,29%. 

Além disso, na comparação entre o último mês do ano passado com o mês 
anterior, três estados da Região Norte apresentaram crescimento no número de linhas 
móveis: Amazonas com mais 8.730 linhas; Amapá com mais 2.039 e Roraima com 
mais 2.810; e um estado da Região Sudeste, o Espírito Santo, com mais 5.046 linhas. 

Empresas 
Entre as empresas, os números mostram que a Vivo continua como a maior 

operadora, com 74.939.872 linhas móveis. A Claro ultrapassou Tim e passou a ocupar 
o segundo lugar, com 59.022.019 clientes. Já a Tim, fechou o ano com 58.634.435 
assinantes. A Oi aparece em quarto com 38.942.433 linhas. 

Tecnologias 
De janeiro a dezembro do ano passado, as linhas 4G (LTE) apresentaram 

crescimento de 42.133.684 unidades, um aumento de 70,10%, e as utilizadas em 
aplicações máquina-máquina (M2M), como telealarmes, automação residencial e 
rastreamento de automóveis, também tiveram aumento de 2.483.743 linhas. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/31/internas
_economia,656975/brasil-registra-reducao-de-7-6-milhoes-de-linhas-
telefonicas-moveis-em.shtml 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/31/internas_economia,656975/brasil-registra-reducao-de-7-6-milhoes-de-linhas-telefonicas-moveis-em.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/31/internas_economia,656975/brasil-registra-reducao-de-7-6-milhoes-de-linhas-telefonicas-moveis-em.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/31/internas_economia,656975/brasil-registra-reducao-de-7-6-milhoes-de-linhas-telefonicas-moveis-em.shtml
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6. Comércio Eletrônico 

Correios lançam nova funcionalidade para compras online 

 
31 de Janeiro de 2018 

Fonte: Newtrade 
 

Lojas terão interação direta com os Correios durante o andamento de uma 
encomenda 
 

Os Correios anunciaram na quarta-feira (31) uma nova funcionalidade 
que visa otimizar encomendas via e-commerce. A partir de agora, as lojas 
online terão contato direto com os Correios para solicitar a suspensão de 
entregas, quando necessário. 

“O comércio eletrônico tem necessidades bem específicas. Mesmo com 
todas as análises de riscos realizadas na venda, a loja pode perceber 
tardiamente que foi vítima de alguma compra fraudulenta e precisar interromper 
a entrega”, explica o vice-presidente Comercial dos Correios, Francisco 
Wakebe. 

Após solicitar a suspensão de uma entrega, o remetente recebe de volta 
o pacote, de forma automática pelo detentor do contrato com os Correios. 
Assim, quando se tratar de Marketplaces, por exemplo, seus vendedores 
deverão contatá-los diretamente caso queiram suspender uma entrega. 

A novidade por enquanto só está disponível para lojas integradas via 
web services com os Correios, mas a criação de uma interface para 
disponibiliza-la aos demais clientes já está em andamento. Quem quiser utilizar 
imediatamente a função pode se cadastrar no programa. Para o comércio 
eletrônico, a integração via web services com os Correios oferece outras 
vantagens, como a geração de pré-lista de postagem ea garantia de dados 
sempre atualizados. 
 
https://newtrade.com.br/logistica/correios-lancam-nova-funcionalidade-para-
compras-online/ 
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Vendas mobile dominam varejo eletrônico no mundo 

 
31 de Janeiro de 2018 

Fonte: Novarejo 
 

Pesquisa da eMarketer aponta que as vendas mobile cresceram em 2017 com 
destaque para a Ásia, onde a cultura do m-commerce já está estabelecida 
 

As vendas de comércio eletrônico de varejo em todo o mundo atingiram 
2,304 trilhões de dólares em 2017, um aumento de 24,8% em relação ao ano 
anterior. O celular foi o fator-chave para o desempenho do comércio eletrônico. 
As vendas mobile somaram 1,357 trilhões de dólares, representando 58,9% 
das vendas digitais. Isso representa um salto de 40,2% em relação a 2015, 
segundo os dados da eMarketer. 

O êxito do comércio digital via aparelhos mobile se dá pelo fato de que 
boa parte dos compradores únicos do varejo digital como um todo está 
preferindo o smartphone e, mais do que isso, está concluindo suas compras 
diretamente pelo aparelho móvel, o que mostra uma mudança de hábito. A 
tendência é o celular servir muito mais como fonte de consulta e menos como 
ponto de venda. Mas isso está mudando. 

Não só o número de compradores mobile cresceu no mundo em 2017, 
como o gasto médio também. No Extremo Oriente, o gasto médio cresceu 
76,1% em 2017. Na Europa Ocidental, o crescimento foi de 35,4% no mesmo 
período. 

Vendas mobile no total do varejo 
Juntando todas as plataformas de venda, o m-commerce representou 

6% do total de vendas no mundo. A eMarketer, que realizou a pesquisa, espera 
que até 2021 essa participação dobre para 12,7%. A o Extremo Oriente deve 
ser a região responsável pelo maior número de vendas via smartphones. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/01/31/vendas-mobile-dominam-varejo-
eletronico-no-mundo/ 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Preços na internet caem 0,06% em dezembro e têm alta de 1,57% em 2017 

 
31 de Janeiro de 2018 

Fonte: Estado de Minas 
 

Em dezembro, CDs, DVDs, celulares, livros e brinquedos registraram deflação 
 

Os preços na internet tiveram queda de 0,06% em dezembro, depois de 
terem subido 1,36% em novembro, segundo pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) em 
parceria com o Programa de Administração de Varejo (Provar). Em todo o ano 
passado, o chamado E-flation (Índice de Inflação da Internet) teve variação 
positiva de 1,57%. 

Em dezembro, seis categorias tiveram deflação: CDs e DVDs (-20,83%); 
Eletrodomésticos (-11,73%); Eletroeletrônicos (-8,65%); Livros (-4,04%); 
Telefonia e Celulares (-1,93%); e Brinquedos (-0,01%). Quatro categorias 
registraram inflação: Perfumes e Cosméticos (+2,80%); Medicamentos 
(+10,68%); Cine e Fotos (+10,76%); e Informática (+20,84%). 
 

Voltar ao índice  
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8. 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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