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1. MDIC 

StartOut Brasil é tema de painel na Campus Party 

 
05 de Fevereiro de 2018 

Fonte: MDIC 
 

Empreendedores que participaram do programa relataram resultados da 
missão que ocorreu em Paris, em dezembro passado. Próximo ciclo será em 
Berlim 
 

O processo de expansão internacional de startups foi tema, hoje, de 
painel organizado pelo Sebrae na Campus Party, em São Paulo. 
Empreendedores que participaram da primeira missão do StartOut Brasil, 
programa de internacionalização de startups do governo federal, relataram a 
agenda de negócios e reuniões que tiveram em Paris. 

Em dezembro do ano passado, representantes de 14 empresas 
brasileiras participaram de uma semana de imersão no ecossistema de 
inovação francês. O programa StartOut Brasil é realizado pelo Ministério de 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), Apex-Brasil, Sebrae e Anprotec. 

Como contou Fernanda Checchinato, da Aya Tech, produtora de 
repelentes para roupas, a missão foi importante para conhecer instrumentos de 
apoio oferecidos pelo governo francês. “A partir da missão, ficamos sabendo do 
programa de aceleração da Paris & Co, agência de inovação e 
empreendedorismo da cidade. Fomos selecionados e, pela primeira vez, uma 
empresa brasileira será acelerada pela Paris & Co”, contou. 

Para Checchinato, o StartOut é uma ferramenta importante para os 
empreendedores conhecerem novos mercados. “Antes da missão, nós não 
tínhamos as informações necessárias à nossa expansão para o mercado 
europeu. Além disso, encontramos com investidores, potenciais clientes que, 
talvez, não teríamos acesso sem o apoio do governo”, explicou.   

André Palma, da Asel Tech, startup que detecta e localiza vazamentos 
em oleodutos e gasodutos, também participou do painel do Sebrae. Ele conta 
que fez importantes parcerias em Paris. “Em breve, entraremos em operação 
na Europa”, revelou. Palma também participou do segundo ciclo de aceleração 
do Inovativa Brasil. 

No demoday realizado em Paris, a Asel Tech recebeu o prêmio de 
Melhor Inovação. A startup também foi eleita como destaque do demoday 
Inovativa. “Os resultados dos dois programas foram bastante positivos pelas 
mentorias e capacitações que recebemos e também, principalmente, pelo 
acesso à bancada de investidores com quem estamos mantendo contato 
regularmente”, disse. 

Berlim 
A próxima missão do StartOut acontecerá entre 13 e 18 de maio em 

Berlim, na Alemanha. As inscrições devem ser feitas em inglês, até 19 de 
fevereiro, no site do programa. O resultado será divulgado no dia 16 de março. 
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Para participar do processo seletivo, as startups devem apresentar 
faturamento, preferencialmente, acima de R$ 500 mil, ou ter recebido algum 
tipo de investimento. É importante também que as empresas tenham equipe 
dedicada exclusivamente ao negócio, fluência em inglês e que demonstrem 
capacidade de se expandir internacionalmente sem comprometer suas 
operações no Brasil. 

As startups selecionadas ganharão dois ingressos para a CUBE Tech 
Fair, feira de tecnologia e empreendedorismo da Alemanha. O evento 
acontecerá nos dias 15 e 16 de maio e conectará startups de alta tecnologia de 
vários lugares do mundo a grandes corporações e investidores. 

O StartOut Brasil oferecerá ainda uma passagem de ida e volta para 
integrantes das cinco startups mais bem colocadas no processo seletivo. As 
demais devem arcar com os custos de transporte aéreo. Os gastos com seguro 
viagem, hospedagem, alimentação e deslocamento para os eventos 
relacionados à missão são de responsabilidade das participantes. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3055-startout-brasil-e-tema-de-painel-
na-campus-party 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Pedido de aposentadoria por tempo de contribuição poderá ser feito pela 
internet 

 
02 de Fevereiro de 2018 
Fonte: Brasil Econômico 

 
Homens e mulheres que atingiram idades mínimas para se aposentar já 
puderam conferir novo sistema em setembro do ano passado 
 

Ao menos 200 mil pessoas serão beneficiadas pela novidade do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) que passará a fornecer a aposentadoria 
automática por tempo de contribuição, que atualmente está em 35 anos para 
homens e 30 anos para mulheres. A publicação da portaria regulamentando a 
mudança, segundo o site do governo, deve ser feita ainda em fevereiro. 

Com isso, as cenas de grandes filas do INSS devem ser diminuídas com 
a alteração, já que a ideia é fornecer o benefício por meio dos canais de 
atendimento virtual. Vale destacar que, desde setembro de 2017, os segurados 
já podem receber a aposentadoria sem a necessidade de se deslocarem até 
uma agência. 

Além do anúncio da novidade, o portal também divulgou como será o 
passo a passo de como deve funcionar o novo sistema na prática, confira: 

Documentação 
Tenha em mãos documentos pessoais, carteira de trabalho e o carnê de 

contribuição. A seguir, entre em contato com o órgão, seja por telefone ou pela 
internet para dar entrada no pedido e o INSS apurar as informações.   

Caso o instituto não detecte nenhuma pendência ou necessidade de 
fazer alguma perícia, o colaborador já pode dar aquele suspiro de alívio e se 
aposentar. 

Ok, mas como fica sabendo? Se o pedido for aprovado, o agora 
beneficiário receberá uma carta física e um e-mail com a informação de que a 
aposentadoria já está disponível e, embora o colaborador tenha entrado 
ativamente com o pedido de aposentadoria, é essencial que confirme o desejo 
de receber o benefício. Mas, pode ficar tranquilo, a confirmação poderá ser 
feita pelo telefone 135 ou pelo próprio site do INSS. 

Vale destacar que o sistema de aposentadoria automática entrou em 
vigor no mês de setembro para homens e mulheres que atingiram, 
respectivamente, as idades mínimas de 65 e 60 anos.   
 
http://economia.ig.com.br/2018-02-02/aposentadoria-automatica.html 

 
Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Quatro em cada dez consumidores planejam gastar menos neste carnaval 

 
02 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Agência Brasil 
 

O carnaval deve mobilizar mais de 72 milhões de consumidores em 
todas as capitais do país, de acordo com levantamento realizado pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). Segundo a pesquisa, 48% dos brasileiros devem 
fazer alguma compra ou contratação de serviços para aproveitar os dias do 
feriado. Aqueles que não devem consumir produtos relacionados ao carnaval 
correspondem a 27% dos entrevistados e 25% estavam indecisos. 

Os dados indicam que, apesar da inflação baixa, a sensação é a de que 
o carnaval está mais caro. A maioria dos entrevistados (51%) acredita que os 
preços dos produtos e serviços ligados à festa estão mais caros neste ano do 
que no mesmo período de 2017, segundo a pesquisa. Outros 30% consideram 
que os produtos e serviços estão na mesma faixa de preço e 15% pensam 
estar mais baratos. 

Dos entrevistados, 32% devem viajar a lazer no período, 27% pretendem 
viajar para a casa de parentes e amigos e 20% devem participar de eventos na 
própria cidade onde moram. Aqueles que vão descansar em retiros espirituis 
somam 4%. Os locais de hospedagem mais comuns são casa de familiares e 
amigos (46%), hotéis e pousadas (23%) e apartamentos, sítios ou casas 
alugadas (14%). 

Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o carnaval 
representa um grande potencial de consumo para os empresários brasileiros. 
“Mais do que uma grande festa, o carnaval é um grande negócio, que 
impulsiona muitos setores da economia. Se, por um lado, o país inteiro está 
prestes a mergulhar em um longo feriado coletivo, por outro, a indústria do 
turismo e empresas de comércio e serviços comemoram o enorme alcance da 
data e se preparam para atender a uma demanda de consumo diversificada”, 
disse. 

Considerando os brasileiros que devem gastar dinheiro no carnaval 
deste ano, 49% planejam participar de blocos de rua para comemorar o feriado. 
Outras atividades comuns são as festas em clube ou boates (26%), ensaios de 
escola de samba (24%), shows em trios elétricos (23%) e desfiles em escolas 
de samba (20%). 

Já o gasto médio por consumidor será de R$ 847, cifra que sobe para 
R$ 969,10 entre os homens e para R$ 1.185,42 entre as pessoas das classes A 
e B. A maior parte dos consumidores deve reduzir os gastos com o carnaval ou 
mantê-los parecidos com os do ano passado: quatro em cada dez (40%) 
entrevistados planejam gastar menos, 32% vão desembolsar a mesma quantia 
que em 2017 e 21% pretendem aumentar os gastos. O consumo de cerveja e 
idas a bares e restaurantes serão os responsáveis pelos principais gastos, 
apontou a pesquisa. 
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Os supermercados são os locais que devem concentrar as compras 
ligadas ao carnaval: 66% dos consumidores devem frequentar algum desses 
estabelecimentos. Em segundo lugar, aparecem os shopping centers (30%), 
depois as lojas de rua (30%) e as lojas de departamento (27%). 

Planejamento 
O levantamento demonstra que os gastos de carnaval sem planejamento 

podem comprometer as finanças. A maioria (80%) dos foliões disse ter um 
planejamento para os gastos que farão no feriado, enquanto 20% das pessoas 
entrevistadas responderam que vão aproveitar a data sem ter estipulado um 
teto de gastos ou juntado dinheiro para isso. 

Quarenta por cento dos consumidores que terão gastos no Carnaval 
deste ano admitiram ter o costume de extrapolar o orçamento quando festejam 
a data, sobretudo com comidas e bebidas (24%), festas (14%) e viagens 
(12%). 

Dados do levantamento apontam que 21% dos brasileiros que tiveram 
gastos no período do carnaval de 2017 ficaram com o nome sujo devido a 
pagamentos pendentes. Considerando aqueles que manifestaram a intenção 
de gastar no feriado deste ano, 31% estão com o CPF em cadastros de 
inadimplentes. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/quatro-em-cada-dez-
consumidores-planejam-gastar-menos-neste-carnaval 
 



 

Informativo SCS  

 

Chiquinho Sorvetes, do interior de SP, investe US$ 1,8 mi e chega aos 
EUA 

 
01 de Fevereiro de 2018 

Fonte: UOL 
 

Uma sorveteria que começou há 37 anos, no interior de Minas Gerais, 
agora se expande para os EUA. A rede Chiquinho Sorvetes, cuja sede atual é 
em São José do Rio Preto (São Paulo) e que já tem 440 lojas pelo Brasil, 
iniciou em dezembro sua presença no exterior: abriu dois quiosques da marca 
(com o nome Chiquinho Ice Cream) em Tampa e Sarasota, na Flórida. 

Até março, a terceira unidade deve ser aberta em Miami. O produto mais 
vendido é o açaí com sorvete. O investimento total da empresa foi de US$ 1,8 
milhão nas três unidades. 

Isaias Bernardes de Oliveira, 56, presidente do Grupo CHQ Companhia 
de Franchising, que administra as marcas, diz que a meta é abrir dez unidades 
próprias nos EUA.  

"Após esse período de adaptação e ajustes necessários, partiremos para 
o sistema de franquias nos EUA em 2020", afirma Oliveira.  

No Brasil, só uma loja é própria e as outros 439 já são franquias. Está 
presente em todos os Estados, menos Amapá. Há ainda 60 unidades em 
implantação. A meta é atingir 500 lojas até o final deste ano.  

O faturamento da rede Chiquinho Sorvetes no ano passado foi de R$ 
290 milhões. O lucro não foi divulgado.  

Açaí é sucesso entre os americanos  
A Chiquinho Ice Cream oferece 50 opções de produtos, entre eles big 

cone (cascão), milk-shakes, coffee shake e as linhas com açaí e pitaia e os 
"smoothies" (bebida feita de suco de frutas, sorvetes e iogurtes), entre outros. A 
linha "smoothies" não é vendida no Brasil. 

Nos Estados Unidos, os sorvetes do Chiquinho Ice Cream custam de 
US$ 1,50 (casquinha comum) a US$ 9 (açaí com sorvete). No Brasil, os preços 
variam de R$ 3 (casquinha comum) a R$ 12 (produtos da linha shake mix).   

Nome da rede faz homenagem ao pai do empresário  
Quando Oliveira abriu a empresa em agosto de 1980, não pensou em 

outro nome para batizá-la. "Queria homenagear o meu pai, Francisco Olímpio 
de Oliveira, que me deu apoio para iniciar o negócio", declara. 

Chamada de Sorveteria Chiquinho, a primeira loja da empresa foi aberta 
em Frutal (MG), terra natal da família Oliveira. O nome da empresa foi alterado 
para Chiquinho Sorvetes em 2006.  

"Quando eu tinha 18 anos, meu pai, que era sitiante, comprou uma 
sorveteria pequena, com 16 metros quadrados apenas, e me deu para tomar 
conta. Passei a minha vida na Chiquinho", declara Oliveira, que não soube 
informar quanto seu pai investiu na época. O pai morreu em 2004. 

Em 1998, a empresa implantou o uso das máquinas de sorvete soft 
(aquelas utilizadas em fast foods e que transformam a base em sorvete) em 
toda a sua rede. 

"Com o crescimento da rede, surgiu a necessidade de criar padrões para 
unificar e fortalecer a marca", relata Oliveira. Em 2010, a empresa passou a 
vender franquias, criou o Grupo CHQ Companhia de Franchising e transferiu a 
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sede da empresa para São José do Rio Preto (438 km a noroeste de São 
Paulo). 

Empresa tem quatro modelos de negócios 
A Chiquinho Sorvetes tem quatro modelos de negócio: quiosque (de rua 

e de shopping) e loja (de rua e de shopping). Confira os dados fornecidos pela 
empresa. 

Investimento inicial: a partir de R$ 280 mil (quiosque de rua e de 
shopping) e a partir de R$ 380 mil (loja de rua e de shopping). Inclui taxa de 
franquia + taxa de instalação + capital de giro 

Royalties: 5% do faturamento ao mês (quiosque e loja) 
Taxa de publicidade: 2% do faturamento ao mês (quiosque e loja)  
Faturamento médio mensal: R$ 45 mil (quiosque) e R$ 60 mil (loja)  
Lucro médio mensal: de 15% a 20%  
Retorno do investimento: de 24 a 32 meses (quiosque) e 36 meses (loja)  
Iniciativa da empresa foi "corajosa", diz consultor  
Gustavo Carrer, consultor do Sebrae-SP, diz considerar como "corajosa" 

a iniciativa da empresa Chiquinho Sorvetes em internacionalizar a marca. "É 
um grande passo trabalhar a marca nos Estados Unidos, sem depender de 
negociar com varejistas ou distribuidores", declara. 

Carrer afirma que outro destaque é o cuidado que a empresa teve de 
ajustar seus produtos ao paladar americano e introduzindo sabores bem 
brasileiros, como o açaí. 

Carrer diz, no entanto, que empresas que não têm recursos suficientes 
para fazer a internacionalização de sua marca de imediato, não devem seguir 
os passos da Chiquinho Sorvetes. O ideal é seguir o caminho natural da 
internacionalização, sem pular etapas, começando pela exportação indireta e 
depois a exportação direta, relata. 
 
https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2018/02/01/ch
iquinho-sorvetes-sorveteria-expansao-eua-franquia.htm?cmpid=copiaecola 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Venda do varejo de material de construção sobe 3% em janeiro 

 
02 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

As vendas do varejo de material de construção cresceram 3% em 
janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2017, segundo dados 
divulgados pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de 
Construção (Anamaco). 

Em relação a dezembro, no entanto, houve queda de 9%, por questões 
sazonais, uma vez que tradicionalmente o período é fraco para negócios no 
ramo. “Janeiro é um mês bastante difícil para o nosso setor. Além de ser um 
período de chuvas, que não favorece a realização de obras, é época de férias 
escolares. Fora isso, com o início do ano chegam os carnês de impostos e 
muita gente que viajou acaba reduzindo os gastos para compensar”, explica o 
presidente da associação, Cláudio Conz. 

Na comparação com dezembro, a categoria que apresentou a maior 
retração foi a de tintas, que registrou uma queda de 30% em janeiro. Na 
sequência ficou a de revestimentos cerâmicos, com recuo de 9%. As telhas de 
fibrocimento e cimentos ficaram estáveis. 

De acordo com o dirigente, em geral, o primeiro semestre responde por 
40% do faturamento anual do setor. “Reforma exige planejamento, então esse 
comportamento do consumidor é completamente normal no início do ano. As 
vendas costumam melhorar por volta do final de março e início de abril e se 
fortalecem muito no segundo semestre”. 

Frente a dezembro, todas as regiões do Brasil apresentaram variações 
negativas. As maiores quedas foram vistas no Nordeste e Sudeste, onde as 
vendas caíram 16% e 9%, respectivamente. No Centro-Oeste o recuo foi de 
6%, no Sul de 4% e no Norte do País de 3%. 

Em relação as expectativas dos lojistas para fevereiro, a pesquisa 
mostrou que os comerciantes estão divididos, já que 30% afirmaram que 
acreditam que as vendas devem retrair e 32% que devem crescer. 

Para os próximos doze meses, houve uma melhora mais disseminada 
nas previsões e o estudo mostra que a intenção de contratar funcionários 
cresceu, na comparação com o mesmo mês do ano passado, passando de 
12% para 16%. Já a pretensão de realizar novos investimentos no negócio 
ficou praticamente estável. 

Para 2018, a Anamaco espera que o setor cresça 8,5%, ante 2017, 
quando teve um faturamento de R$ 114,5 bilhões. 

 
https://www.dci.com.br/comercio/venda-do-varejo-de-material-de-construc-o-
sobe-3-em-janeiro-1.681249 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Especialista dá dicas para usar de forma correta versão empresarial do 
WhatsApp 

 
4 de Fevereiro de 2018 
Fonte: Administradores  

 
A versão comercial oferece recursos mais focados nas necessidades das 
empresas 
 

O WhatsApp finalmente liberou o tão esperando aplicativo para 
negócios, o WhatsApp Business. O produto chega ao mercado com recursos 
estratégicos para ajudar as empresas a se relacionarem melhor com seus 
clientes e prospects. De acordo com Simone Siqueira, especialista em 
empreendedorismo digital, a versão antiga vinha, até o momento sendo 
adaptada para os negócios e sendo praticada como marketing de permissão 
em listas de transmissão, mas, que a versão comercial oferece recursos mais 
focados nas necessidades das empresas. 

Segundo a especialista, se utilizados de forma correta, estes novos 
recursos impactarão de forma muito positiva na organização e segmentação de 
contatos. “Esta nova versão possibilitará a criação de campanhas de vendas 
mais focadas nos interesses e comportamentos, bem como planos de ações e 
ativações em vendas, mas, é importante ressaltar que no WhatsApp prevalece 
o conceito de marketing de permissão, ou seja, ele é feito para quem quer ouvir 
o que sua empresa tem a dizer”, completa. 

Abaixo você confere algumas dicas elaboradas por Siqueira para que 
você tenha um melhor aproveitamento da nova ferramenta: 

Mensagem de saudação: Construa uma mensagem pensada de forma 
estratégica, esse momento é ideal para gerar o máximo de engajamento, 
criando antecipação e autoridade da empresa na preparação da venda. Essa 
mensagem será enviada quando a pessoa entrar em contato com você pela 
primeira vez. 

Analytics: Permitirá que a empresa verifique a quantidade de mensagens 
que recebeu e quais foram entregues, já que neste caso o receptor pode ter 
apagado seu número de contato do WhatsApp dele e por isso, mesmo estando 
em sua lista de transmissão, não irá receber. 

Etiquetas: A criação de TAGs, como novo cliente, novo pedido, pago, 
pedido finalizado e outros são muito úteis para sinalizar conversas pendentes e 
permitem que o usuário categorize seus clientes e propects. Uma dica é gerar 
ofertas de vendas segmentadas e categorizadas por interesse em determinado 
produto ou serviço, inclusive, se sua empresa não investe em produto ou 
serviço que tenha pagamento recorrente, como Netflix por exemplo, pense na 
possibilidade de criar um para ampliar seu faturamento. “Algumas empresas, 
que são mais antenadas, observam o comportamento de determinados clientes 
e criam produtos específicos com preço mensal baixo e grande entrega. Um 
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exemplo disso é o mercado da beleza, que oferece pacotes mensais para um 
conjunto de serviço”, destaca Simone. 

Resposta rápida: Agora é possível criar atalhos para um texto já pronto. 
Você digita a mensagem que usa com maior frequência e atribui um atalho à 
ela, dessa forma não precisa escreva-la à todo momento. 

Empresa física: Inclusão do mapa de localização, horários e dias de 
atendimento. 

Empresa online: Inclusão do endereço de e-mail e possibilidade de 
direcionamento dos contatos para vários links. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/especialista-da-dicas-
para-usar-de-forma-correta-versao-empresarial-do-whatsapp/123377/ 
 

Voltar ao índice 
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6. Curtas 

Internet Para Todos vai levar conectividade para regiões sem acesso à 
banda larga 

 
03 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
Programa poderá instalar até 200 antenas por dia, alcançando lares, escolas e 
hospitais 
 

O Programa Internet para Todos poderá instalar até 200 antenas por dia 
e, com isso, atender ao mesmo número de localidades diariamente no País. 
Essa informação foi prestada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, Gilberto Kassab, durante apresentação do Programa a 
dezenas de prefeitos da região de São José do Rio Preto, no interior de São 
Paulo, nessa sexta-feira (2). 

O Internet para Todos levará banda larga para escolas, hospitais e 
localidades sem conectividade de todo o País a partir do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), em órbita 
desde maio de 2017. A partir de convênios com as prefeituras, serão instaladas 
antenas para conectar localidades sem banda larga. 
 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
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 
  
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 
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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 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó – SC 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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