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1. Crédito e Financiamento 

O BNDES reduz investimentos em comércio e serviços 

 
01 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Novarejo 
 

O BNDES reduziu seus aportes em 2017 no setor de comércio e serviços ao 
priorizar outros setores; pequenas empresas registraram alta 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) reduziu seus 
investimentos em empresas do setor de comércio e serviços no ano passado. 
O aporte caiu 21% ao longo de 2017 na comparação com o ano anterior, 
fechando o ano com investimentos de R$ 14,5 bilhões. 

O setor recebeu aporte inferior a agropecuária, indústria e infraestrutura, 
este último setor responsável pela maior parte dos R$ 70,8 bilhões investidos 
pela instituição no ano passado inteiro, com 37,9% dos empréstimos. 

A redução no comércio e serviços só não foi maior que na indústria, 
onde o investimento caiu 50% em relação a 2016, fechando o ano de 2017 com 
investimentos de 15,5 bilhões do banco estatal. 

Micro, pequenas e médias 
O balanço do BNDES, divulgado no fim de janeiro, aponta que as 

MPMEs (micro, pequenas e médias empresas) foram as que mais 
concentraram os investimentos, com crescimento de 9% em 2017, atingindo R$ 
29,7 bilhões. Os investimentos em MPMEs de todos os setores representaram 
42% do total. 

Foram liberados R$ 7,1 bilhões nas modalidades BNDES Giro e BNDES 
Progeren, que atendem a manutenção do capital de giro das empresas. Isso 
representou um aumento de 164% na relação com o desembolsado em 2016. 

A linha BNDES Finame, que financia a aquisição de máquinas e 
equipamentos, teve aumento de 11% nos investimentos, atingindo R$ 19,7 
bilhões. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/02/01/bndes-reduz-investimento-
comercio-e-servicos/ 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Aos poucos, a camisaria Dudalina se despede de Santa Catarina 

 
01 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Enquanto reformula o negócio da camisaria, a Restoque, dona da marca, procura 
comprador para a maior unidade da empresa, por R$ 28,5 milhões. O fechamento 
sacrifica Blumenau 
 

O vínculo entre a Dudalina e seu estado de origem, Santa Catarina, está com 
os dias contados. O principal prédio da fabricante de camisas, de Blumenau, foi 
colocado à venda no mês passado. O valor pedido pelas instalações é de R$ 28,5 
milhões. Por enquanto, segundo uma das corretoras da Orbi Imóveis, responsável 
pela comercialização, apenas uma pessoa se interessou por visitar as instalações, às 
margens da BR-470. O visitante, que ainda não agendou o dia para conhecer o local, 
deve chegar de helicóptero, conta a corretora Adriana Salmento. 

Era nesse endereço que funcionavam as áreas administrativa, de criação e 
desenvolvimento e de distribuição da Dudalina. A empresa foi comprada em dezembro 
de 2013 por duas gestoras de fundos americanos, a Advent e a Warbug Pincus (WP), 
por valor estimado à época de cerca de R$ 800 milhões. Em outubro de 2014, foi a 
vez de a Restoque, dona de marcas como John John e Le Lis Blanc, adquirir o 
controle da fabricante de camisas, fundada em maio de 1957 pelo casal Adelina Clara 
Hess de Souza e Rodolfo Francisco de Souza Filho. 

Em 2017, a direção da Restoque decidiu reduzir a operação da Dudalina em 
Santa Catarina, berço da marca, e iniciar a transferência de parte das atividades para 
Goiás. Em meados do ano passado, foram fechadas duas unidades de produção, em 
Benedito Novo e Presidente Getúlio. Mais tarde, foi a vez do fechamento da unidade 
de Blumenau, que agora está à venda. Ainda estão em funcionamento a Fábrica 54, 
também em Blumenau, a de Luís Alves (SC) e de Terra Boa (PR). 

Em setembro de 2016, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), se 
encontrou com o então presidente da Restoque, Paulo José Marques Soares, quando 
foi anunciado que seriam investidos R$ 3 milhões na implantação de um centro de 
distribuição em Aparecida de Goiânia. Numa segunda etapa, seria construída uma 
fábrica. 

A corretora Adriana Salmento lembra o impacto sentido na cidade quando a 
Restoque começou a desativar suas operações em Blumenau. “Na época, 
comercializávamos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida (de subsídio do 
governo federal às moradias populares). Da noite para o dia, alguns funcionários da 
Dudalina tiveram de suspender o processo de compra porque foram demitidos. Foi 
muito triste aquela situação”, conta. Naquela ocasião, foram cortados cerca de 430 
funcionários. 

“Os salários pagos pela Dudalina não eram os mais altos, mas o clima na 
empresa sempre foi muito bom. Hoje, os trabalhadores da Fábrica 54 estão muito 
angustiados, apreensivos, com medo de as portas fecharem de uma hora para outra”, 
diz Júlio José Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Vestuário de Blumenau (Sindivest). 

O sindicalista se recorda de que, à época dos cortes de pessoal da unidade 
instalada na BR-470, houve a intervenção da Procuradoria do Trabalho, que 
caracterizou demissão em massa. Ficou decidido pela Justiça que a empresa teria de 
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pagar multa de dois salários adicionais a cada um dos cerca de 100 funcionários 
desligados daquela divisão, o que teria totalizado adicional estimado em cerca de R$ 1 
milhão aos custos com a rescisão. 

Para o diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do 
Vestuário de Blumenau (Sintex), Renato Valim, o maior impacto com o encerramento 
paulatino das operações da Dudalina na região é emocional. “Os funcionários da 
empresa representam parcela muito pequena da nossa base de trabalhadores na 
região, que engloba 18 municípios do Vale do Itajaí. Certamente, eles foram 
absorvidos por outras empresas. Mas é claro que existe um reflexo na queda de 
arrecadação do município. Sem contar a tristeza por ser uma marca tão tradicional, 
que era um orgulho para a região”, afirma. 

Casa em ordem  
Agora, além de se desfazer de ativos, a Restoque tenta encontrar rumo para 

sua marca de camisas. Em dezembro do ano passado, durante reunião da direção da 
empresa e dos acionistas, ficou decidido que a Dudalina deixará de existir como uma 
empresa, ou seja, ficará apenas a marca. Por meio de uma reestruturação societária, 
conduzida pela consultoria Apsis Consultoria e Avaliações, do Rio de Janeiro, será 
levantado o patrimônio líquido contábil da Dudalina para que seus bens, direitos e 
obrigações sejam absorvidos pela Restoque, que já detém 100% do capital social da 
marca de camisas. Se a unificação for efetivada, a companhia pretende “racionalizar 
operações, otimizar a administração e minimizar despesas mediante economia de 
escala”. É uma forma também de reduzir os custos para manter duas estruturas 
societárias, além da possibilidade de obter ganhos fiscais. 

Paralelamente a essa manobra para incorporar a Dudalina, a Restoque vem 
colocando em prática, no último ano, uma política de enxugamento da rede de lojas do 
grupo. Segundo balanço do terceiro trimestre de 2017, a companhia reduziu o número 
de pontos de 327 ao fim de 2016 para 293 em setembro do ano passado. O objetivo, 
segundo a empresa, é “conferir maior eficiência ao varejo, com foco em maior 
produtividade da base existente de lojas, no ganho de rentabilidade e na geração de 
caixa”, informou em comunicado emitido ao mercado. 

Com esse plano, a Restoque conseguiu aumento de 18,6% da produtividade 
por metro quadrado da companhia no terceiro trimestre de 2017 e de 25,9% no 
acumulado nos nove primeiros meses do ano. Em outras palavras, o objetivo é 
aumentar a rentabilidade das lojas instaladas. A Restoque foi procurada pela 
reportagem, mas informou, por meio da assessoria de imprensa, que não comentaria a 
situação. Sônia Hess, última presidente da Dudalina antes da venda da empresa e um 
dos 16 filhos dos fundadores, preferiu não comentar o assunto. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/01/internas
_economia,657068/aos-poucos-a-dudalina-se-despede-de-santa-catarina.shtml 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Brasil adere a tratado da OIT que protege trabalhadores domésticos 

 
01 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Estadão 
 

Regras foram assinadas em 2011 e internalizadas nesta semana; com 7 
milhões de trabalhadores domésticos, Brasil é o país que mais emprega esse 
tipo de mão de obra em todo o mundo 
 

O Brasil depositou o instrumento de ratificação da convenção que 
estabelece regras para o trabalho doméstico e que irá beneficiar 7 milhões de 
pessoas no País. 

O tratado foi assinado na Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
em 2011. Mas, com a ratificação do Brasil em dezembro de 2017 e sua 
entrega, nesta semana, à sede da entidade em Genebra, apenas 25 países 
internalizaram as leis estabelecidas em âmbito internacional. 

Para a OIT, porém, a ratificação do Brasil era significativa. O País tem o 
maior número de trabalhadores domésticos do mundo. 

"Entretanto, até recentemente, trabalhadores domésticos eram excluídos 
de certas proteções da lei nacional trabalhista", indicou a agência internacional 
em um comunicado emitido em Genebra. "Além disso, a maioria dos 
trabalhadores são mulheres, indígenas e pessoas de descendência africana", 
apontou.  

Na avaliação da OIT, a ratificação da Convenção 189 "representa um 
passo importante no apoio de uma série de medidas que o governo tem 
tomado para garantir a proteção fundamental dos trabalhadores domésticos". 

Isso incluiu uma emenda constitucional em 2013 estabelecendo um 
máximo de 44 horas de trabalho por semana, a proibição em 2015 de 
trabalhadores menores de 18 anos e o máximo de oito horas por dia de 
trabalho. A lei ainda estabelece o direito de férias pagas, compensações e 
acesso à segurança social. 

"Essa ratificação mostra nosso compromisso contínuo com os direitos 
dos mais vulneráveis, trabalho descente e respeito profundo por direitos 
sociais", declarou Maria Nazareth Farani Azevedo, a embaixadora do Brasil na 
ONU. 

"Trata-se de um passo importante para reconhecer o papel dos 
trabalhadores domésticos na economia moderna", insistiu a diplomata. Sua 
esperança é de que, com a convenção, seja fortalecido o esforço por uma 
igualdade de renda entre homens e mulheres.  

O gesto brasileiro foi comemorado pelo diretor-geral da OIT, Guy Ryder. 
"O objetivo da convenção é o de melhorar as condições de trabalho e de vida 
de milhões de pessoas pelo mundo, garantindo a elas um trabalho decente que 
as deem proteções equivalente ao que outros trabalhadores já têm", disse.  

Ryder apontou que os trabalhadores domésticos estão entre os mais 
precários e pior remunerados do mundo. "Eles frequentemente trabalham em 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  7 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

condições de informalidade, sem direitos básicos, direito a descanso e salários 
mínimos que os permitam atender necessidades básicas e tenham proteção 
social", alertou.  

"A decisão do Brasil de ratificar a convenção 189 confirma que ela vai 
ampliar os direitos básicos para todos os trabalhadores e fortalecer medidas já 
tomadas em âmbito nacional", completou. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-deposita-ratificacao-de-
tratado-que-protege-trabalhadores-domesticos,70002174051 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços - Bancos 

Banco do Brasil lança serviço de compra de dólares pelo smartphone 

 

01 de Fevereiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
A partir desta sexta-feira (2), os clientes do Banco do Brasil (BB) poderão 

comprar dólares americanos pelo aplicativo da instituição financeira. Inédito no 
país, o serviço estará disponível para até US$ 3 mil por operação, limitada a 
US$ 10 mil mensais. 

A opção estará disponível no aplicativo do banco. O cliente compra pela 
cotação do dia e tem até dois dias úteis para retirar a moeda estrangeira em 
um dos 96 caixas eletrônicos do Banco do Brasil com saque em dólares 
espalhados em 18 estados e no Distrito Federal. A retirada se dará pela taxa 
garantida no dia da transação no aplicativo. 

Caso o cliente não esteja satisfeito com a cotação do momento, pode 
definir uma taxa que esteja disposto a pagar e um período de espera. Caso o 
dólar atinja a cotação pretendida nesse intervalo, o banco envia uma 
mensagem ao aplicativo perguntando se o cliente quer confirmar a operação. 

A opção de compra de dólares pelo celular estará disponível na área 
logada do aplicativo, na opção “Viagens/Moeda Estrangeira”. Ao clicar nesse 
campo, aparecerá o item “Monitorar Taxa de Câmbio”, no qual o cliente define a 
taxa que gostaria de pagar e o intervalo de espera. 

Localização 
O próprio aplicativo do Banco do Brasil ajudará a localizar a agência 

mais próxima com caixa eletrônico com dólares. O cliente pode ativar o GPS 
para o aplicativo exibir as dependências num raio de cinco quilômetros ou fazer 
a busca por estado e cidade. De acordo com o banco, em breve o aplicativo 
será interligado aos caixas das agências sem terminal de câmbio, permitindo a 
retirada de dólares diretamente no guichê, sem passar pelo atendimento. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/banco-do-brasil-
lanca-servico-de-compra-de-dolares-por-smartphone 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Software e TI 

Quase metade dos brasileiros prefere biometria por dispensar 
memorização de senhas, diz pesquisa 

 
02 de Fevereiro de 2018 

Fonte: G1 
 
Levantamento mostra ainda que 48% dos consumidores acreditam que esse 
método é mais seguro. 
 

Quase metade dos brasileiros consideram o uso da biometria mais 
seguro do que o de senhas, e uma proporção parecida prefere essa ferramenta 
a ter que decorar diversas senhas. É o que mostra pesquisa divulgada pela 
Visa e pela AYTM Market Research. 

A pesquisa ouviu 10 mil pessoas em 17 países. Entre os brasileiros que 
responderam, 48% apontam a biometria como um método mais seguro que as 
senhas, e 46% dizem que ela é vantajosa porque dispensa a necessidade de 
memorização. 

A preocupação com a dificuldade de decorar as senhas não é à toa. 
Entre os entrevistados, 28% admitem que já abandonaram alguma compra pela 
internet porque esqueceram alguma senha necessária para realizar a 
operação. Além disso, a pesquisa mostra que uma boa parcela dos 
consumidores tem muitas senhas para decorar: 64% contam que não têm 
senhas únicas. 

Ainda considerando os entrevistados brasileiros, o levantamento mostra 
que 85% acreditam que a biometria torna as operações mais rápidas que o uso 
de senhas. Além disso, 89% a consideram mais fácil. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/quase-metade-dos-brasileiros-prefere-
biometria-por-dispensar-memorizacao-de-senhas-diz-pesquisa.ghtml 
 

Voltar ao índice 

https://g1.globo.com/economia/noticia/quase-metade-dos-brasileiros-prefere-biometria-por-dispensar-memorizacao-de-senhas-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/quase-metade-dos-brasileiros-prefere-biometria-por-dispensar-memorizacao-de-senhas-diz-pesquisa.ghtml
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6. Serviços - Telecomunicações 

Base de TV por assinatura recua 5% em 2017, diz Anatel 

 
01 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

As empresas de TV por assinatura tiveram queda de 5 por cento na 
base de clientes em 2017, para 17,9 milhões de clientes, disse a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), nesta quinta-feira. 

A empresa em recuperação judicial Oi adicionou 205,2 mil novos 
usuários no ano passado, crescimento de 15,73 por cento, para 1,5 milhão. 
Enquanto isso, a Sky registrou 109,6 mil novos contratos, alta de 2,09 por 
cento, para 5,36 milhões. 

O grupo Claro, maior do setor, fechou o ano com base de 9 milhões de 
assinantes de TV paga, queda de 7,4 por cento. A Vivo teve recuo de 7,7 por 
cento no ano passado, a 1,58 milhão de clientes. 

Em dezembro apenas, as empresas de assinatura perderam 125,7 
clientes ante novembro, redução de 0,7 por cento. 

Na comparação mensal, a Sky adicionou 77,3 mil contratos em 
dezembro, alta de 1,46 por cento. A Oi ampliou a base em 18,7 mil clientes, 
equivalente a crescimento mensal de 1,25 por cento. A Claro teve redução de 
59,4 mil assinantes no mês passado, queda de 0,65 por cento ante novembro. 
A Vivo recuou 0,56 por cento, com 8,9 mil clientes a menos. 
 
https://www.dci.com.br/servicos/base-de-tv-por-assinatura-recua-5-em-2017-
diz-anatel-1.681215 
 

Voltar ao índice 
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7. Serviços – Turismo 

Receita do turismo deve crescer neste carnaval após 3 anos em queda, diz CNC 

 
01 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Isto É 
 

O turismo deve movimentar este ano cerca de R$ 6,25 bilhões em todo o país, 
durante o carnaval, voltando a crescer depois de três anos seguidos de queda. A 
estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), que considera o carnaval “o maior feriado do calendário nacional”. 

Para a CNC, o fato de o país ter fechado o ano passado com a menor taxa de 
inflação desde 2007 ajudará na recuperação da receita provenientes do período 
carnavalesco. 

Segundo estudo da CNC, os segmentos de alimentação fora do domicílio, tais 
como bares e restaurantes, deverão liderar em faturamento, com arrecadação 
estimada em R$ 3,6 bilhões. Em seguida, vêm o transporte rodoviário, com previsão 
de R$ 1,03 bilhão e os serviços de alojamento em hotéis e pousadas, com faturamento 
esperado de R$ 705,6 milhões.  Juntos, estes setores responderão por mais de 85% 
de toda a receita gerada no período. 

Mais empregos 
A CNC ressalta que, mesmo com a recuperação no volume do faturamento, 

depois de três anos de queda, as atividades características do turismo ainda não 
deverão registrar ganho real de receita. “Apesar da menor inflação, os gastos com 
lazer demoraram a reagir devido ao orçamento ainda apertado por conta da lentidão 
na recuperação do emprego e da renda das famílias”, destaca o economista-chefe da 
Divisão Econômica da CNC, Fabio Bentes. 

Pelo lado do emprego, Bentes diz que a estimativa é de aumento de 
contratações este ano em relação ao carnaval do ano passado. Segundo dados da 
CNC, no período de janeiro e fevereiro deste ano, a contratação trabalhadores 
temporários devem ficar em 19,3 mil, 8,9% a mais do que em 2017. Com cerca de 
13,7 mil vagas ofertadas, o setor de alimentação deverá responder por 70% das 
oportunidades de emprego. 

Arrecadação por região 
Os dados divulgados pela CNC indicam que os estados do Rio de Janeiro e de 

São Paulo juntos deverão responder por 62% dotal da arrecadação da receita do 
turismo durante o Carnaval. Somente o Rio de Janeiro deverá registrar receita de R$ 
1,9 bilhão e São Paulo, R$ 1,7 bilhão. 

Aparecem ainda como destaque as receitas dos estados de Minas Gerais, com 
previsão de R$ 567,6 milhões no período, e da Bahia, do Ceará e de Pernambuco, 
com movimentação agregada de mais de R$ 1 bilhão. 

 
https://istoe.com.br/receita-do-turismo-deve-crescer-neste-carnaval-apos-3-
anos-em-queda-diz-cnc/ 
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8. Emprego 

As 10 palavras mais usadas pelos brasileiros no LinkedIn em 2017 

 
02 de  Fevereiro de 2018 

Fonte: Newtrade 
 

 “Especializado” é, mais uma vez, a palavra do ano no LinkedIn. O termo 
foi o mais utilizado pelos usuários brasileiros da plataforma ao longo de 2017, 
mantendo a posição que já ocupava no ano anterior. 

A pesquisa é realizada anualmente como forma de conscientizar o 
usuário de que as palavras-chave são importantes no processo de 
recrutamento. Segundo o LinkedIn, as buscas por candidatos através da 
plataforma são normalmente realizadas através das palavras utilizadas no 
perfil. “Cada vez mais, recrutadores buscam profissionais por suas habilidades 
e experiência, e menos pelos nomes de suas posições. A maneira como você 
se descreve pode abrir muitas portas e oportunidades”, comenta em seu artigo 
no LinkedIn, Natália Rocha, Gerente de Marketing para as Soluções de 
Marketing do LinkedIn para a América Latina. 

Ao mesmo tempo, “palavras não precisam expressar tudo sobre você”, 
sugere o próprio LinkedIn em suas dicas para tornar um perfil mais atraente 
aos recrutadores. “Em vez de dizer que você é criativo, por que não mostrar os 
projetos visuais dos quais você se orgulha? É possível usar vídeos, trabalhos 
de design e outras imagens gráficas. Lembre-se: em um ambiente muito 
competitivo e cheio de potenciais candidatos é preciso se destacar da multidão 
e você só tem de cinco a dez segundos para impressionar um potencial 
empregador”, resume a rede social. 

Confira as palavras mais utilizadas em 2017: especializado; com 
experiência; líder; estratégico; qualificado; especialista; focado; responsável; 
inovador; apaixonado. 
 
https://newtrade.com.br/carreira/as-10-palavras-mais-usadas-pelos-brasileiros-
no-linkedin-em-2017/ 
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9. Curtas 

Reclame Aqui: 25% dos pais percebem itens proibidos na lista de material 

 
01 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Na volta às aulas, os pais e responsáveis precisam ficar atentos à lista 
de material escolar. De acordo com pesquisa do Reclame Aqui, 25% das 
pessoas verificaram que existem itens proibidos na relação de produtos 
necessários. Os dados foram divulgados na tarde desta quinta (01/02) pelo 
site. O estudo foi feito durante a primeira quinzena de janeiro deste ano. 

A legislação proíbe a inclusão de itens desnecessários na lista, como, 
por exemplo, papel higiênico, detergente, álcool, copos descartáveis, tinta para 
impressora e grampeador. Dos 1.885 entrevistados, 27% compraram algumas 
destas mercadorias de uso coletivo. Neste ano, a maioria dos pais e 
responsáveis pretendem gastar de R$ 200 a R$ 500 nos produtos da lista. 

Na hora da compra, 53% dos consumidores vão pagar os itens que 
estão na lista, mas após fazer uma pesquisa de preço para procurar os mais 
baratos. 22% vão comprar o que acham necessário e 17% vão seguir a lista à 
risca. 
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10. 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 
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