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1. Crédito e Financiamento 

Pontualidade de pagamentos das micro e pequenas recua em janeiro, diz 
Serasa Experian 

 
22 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Administradores 

 
Nas indústrias a pontualidade de pagamentos foi de 94,7% e nas micro e 
pequenas empresas do setor de serviços a pontualidade foi de 93,7% em 2017 
 
 

A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas atingiu 
95,2% em janeiro/18. Isto significa que a cada 1.000 pagamentos realizados no 
mês passado, 952 foram quitados à vista ou com atraso máximo de sete dias. 
Este nível de pontualidade foi menor que o verificado em dezembro/17 (95,7%), 
e situou-se praticamente no mesmo patamar observado em janeiro/17 (95,3%). 
É o que aponta o Indicador de Pontualidade das Micro e Pequenas Empresas 
da Serasa Experian, que acompanha as dívidas pagas pelas micro e pequenas 
empresas. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o recuo da 
pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas em janeiro/18 na 
comparação com dezembro/17 é típico do período. Com o caixa pressionado 
pelo pagamento do 13º salário no final do ano, pelo pagamento de férias e pela 
queda sazonal da atividade econômica durante o início de ano, tornam mais 
evidentes as dificuldades em manter os pagamentos em dia. 

As micro e pequenas empresas do setor comercial apresentaram o 
maior nível de pontualidade de pagamentos em janeiro/18: 96,3%. Nas 
indústrias a pontualidade de pagamentos foi de 94,7% e nas micro e pequenas 
empresas do setor de serviços a pontualidade foi de 93,7% em 2017. 

O valor nominal médio dos pagamentos em dia cresceu 6,8% em 
janeiro/18 na comparação com o mesmo mês do ano anterior: R$ 2.089 contra 
R$ 1.960. O valor médio mais alto foi registrado pelos pagamentos pontuais 
das empresas de serviços (R$ 2.116), seguido pelo das empresas industriais 
(R$2.109) e, por fim, pelas micro e pequenas empresas de setor comercial (R$ 
2.088). 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/pontualidade-de-
pagamentos-das-micro-e-pequenas-recua-em-janeiro-diz-serasa-
experian/123650/ 
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2. Serviços - Bancos 

BB terá atendimento pelo WhatsApp ainda em 2018, diz diretor do banco 

 

 23 de Fevereiro de 2017 
Fonte: G1 

 
Banco anunciou início de transações bancárias pelo Facebook e adiantou que 
parceria vai se estender ao aplicativo de mensagens. 
 

O Banco do Brasil terá alguma forma de atendimento ao cliente via 
WhatsApp ainda no primeiro semestre de 2018, afirmou um executivo da 
instituição financeira nesta quinta-feira (22). O aplicativo é o serviço de bate-
papo mais popular no Brasil e um dos serviços conectados mais usados em 
smartphones. 

O executivo adiantou a novidade durante o evento em que o banco 
anunciou uma parceria com o Facebook, dono do WhatsApp. O BB permitirá 
que seus clientes façam transações bancárias pelo Messenger, outro serviço 
de bate-papo da rede social. 

Inteligência artificial 
Ainda em fase de testes, o serviço será liberado em breve. Com ele, 

será possível consultar o extrato da conta corrente ou checar a fatura do cartão 
de crédito sem abrir o aplicativo ou o site do banco. 

Bastará enviar algumas mensagens para o robô do Banco do Brasil 
dentro do Messenger. A interface por trás dessa aplicação é o Watson, da IBM. 
O sistema de inteligência cognitiva é responsável por entender o pedido escrito 
pelo cliente no app do Facebook, de modo que o banco entenda que tipo de 
informação deve mostrar. 

O relacionamento do Watson começou em fevereiro do ano passado, 
quando a plataforma passou a ser a interface de atendimento via chat do site 
do BB. Em agosto, passou a falar com clientes pelo Messenger, mas até agora 
só tirava dúvidas sobre serviços. 

'WhatsApp for Tudo' 
“O que a gente está fazendo é que ela [a plataforma] possa ser utilizada 

no LinkedIn, no Google e em qualquer outra rede social, em qualquer ambiente 
em que você esteja possa interagir com o banco”, afirmou Mastroeni. Ele 
explicou que o serviço do Google que pode ser integrado ao BB é o Allo. 

Quando perguntado se a modalidade do WhatsApp a ser usada pelo BB 
seria a “for Business”, lançada em janeiro deste ano, o executivo brincou e 
disse que usaria a “for tudo”. “O uso do WhatsApp é muito, muito aberto.” 

O executivo indicou que a integração entre BB e WhatsApp não deve ser 
para fazer transações bancárias, como a anunciada para o Messenger. 
 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/bb-tera-atendimento-pelo-
whatsapp-ainda-em-2018-diz-diretor-do-banco.ghtml 
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3. Bem-Estar do Consumidor 

Confiança do consumidor recua em fevereiro, diz FGV 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Índice é influenciado pela menor satisfação em relação à situação econômica e 
às perspectivas menos otimistas para os próximos meses. 
 

A confiança do consumidor, índice medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), recuou 1,4 ponto em fevereiro, passando de 88,8 para 87,4 
pontos. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice avançou 6,7 
pontos. 

De acordo com Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem 
do Consumidor, o índice de fevereiro está próximo ao medido em novembro, 
influenciado pela menor satisfação em relação à situação econômica e às 
perspectivas menos otimistas para os próximos meses. 

"Ainda que as expectativas de inflação se mantenham estáveis e de 
juros ainda seja de queda, os consumidores estão menos otimistas em relação 
ao emprego nos próximos meses e mais cautelosos em relação a novas 
compras, o que pode deixar a recuperação esperada na economia mais lenta”, 
diz Viviane. 

Em fevereiro, tanto as avaliações sobre a situação atual quanto as 
expectativas em relação aos próximos meses pioraram. O índice de situação 
atual recuou 1,4 ponto, para 75,2 pontos, interrompendo a trajetória de seis 
altas consecutivas. O índice de expectativas caiu pelo pelo 2º mês consecutivo, 
variando -1,1 ponto, ao passar de 97,6 para 96,5 pontos. 

A avaliação dos consumidores com relação à situação econômica no 
momento foi o que mais contribuiu para a queda da confiança em fevereiro, 
segundo a FGV. 

Apesar da queda de 2,7 pontos no indicador que mede o grau de 
satisfação com a economia no momento, o resultado retornou ao nível de 
dezembro de 2017 (82,7). Já o indicador das perspectivas para a situação 
econômica nos seis meses seguintes recuou pelo segundo mês consecutivo, 
atingindo 114,1 pontos. 

Situação financeira piora 
Em relação às finanças familiares, somente as perspectivas futuras 

permanceram favoráveis. O indicador que mede a satisfação dos consumidores 
com a situação financeira no momento recuou 0,6 ponto, para 68,2 pontos, e o 
indicador que mede o otimismo em relação às finanças pessoais nos próximos 
meses teve alta de 1,9 ponto, o maior desde outubro de 2014 (96,9). 

Entretanto, mesmo com perspectivas melhores para a situação 
financeira, os consumidores se revelaram menos propensos a gastar, com 
queda de 3,6 pontos no indicador que mede a disposição para compras de 
bens duráveis nos próximos meses. 

Por renda 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

Segundo a FGV, houve aumento da confiança das famílias com renda 
até R$ 2.100,00 e das famílias com renda acima de R$ 9.600,00, enquanto 
para as demais, a confiança registrou queda. A maior variação do índice 
ocorreu nas famílias com renda entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00, devido à 
deterioração das avaliações da situação atual. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-consumidor-recua-em-
fevereiro-diz-fgv.ghtml 
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4. Comércio Eletrônico 

Marketing de conteúdo nas redes sociais representa 20% das ações de 
anunciante 

 
 22de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Quem entende de marketing digital sabe que todas as verticais são 
relevantes no processo de conversão do e-commerce, uma vez que impactam 
o usuário de várias formas, em diferentes momentos. Entre as opções 
disponíveis para as marcas propagarem seu nome na web, uma tem se 
destacado: o marketing de conteúdo, especialmente nas redes sociais. Um 
levantamento da rede de afiliação Awin junto aos seus anunciantes no Brasil 
mostra que o marketing de conteúdo em plataformas como blogs e Facebook 
representa 20% de todas as ações realizadas pelas marcas. 

Muitas vertentes, inclusive, se misturam. É comum, por exemplo, que 
sites que trabalham com cashback (como é conhecida a ação de marketing que 
devolve ao usuário parte do dinheiro que foi pago), ou portais que oferecem 
cupons de desconto, produzam conteúdo em conjunto com os influenciadores 
parceiros. 

Para Javier Gómez, Head of Publishers na Awin, essa é uma vertical 
estratégica para o anunciante, porque é capaz de conseguir resultados 
expressivos tanto do ponto de vista da performance de vendas quanto da 
construção de marca. “Cada vez mais, a tendência é que o marketing de 
afiliação se aproxime do universo dos influenciadores, atrelando conteúdos 
pertinentes de acordo com o público e com as temáticas”, comenta. 

Dentro do inbound marketing, segundo Gómez, o segmento que mais 
tem se destacado e registrado aumento de vendas são canais que abordam 
temas relacionados à tecnologia. “Alguns dos fatores que influenciaram 
positivamente estes resultados são a maneira que esses afiliados do setor 
produzem os conteúdos, priorizando reviews bem detalhados e o chamado 
unboxing, ou seja, aprática de falar sobre produtos recém-lançados. Acredito 
que, no futuro, esses serão os grandes geradores de receita do e-commerce 
nacional”, finaliza. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/marketing-de-
conteudo-nas-redes-sociais-representa-20-das-acoes-de-anunciante/ 
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5. Emprego 

Falta trabalho para 26,4 milhões de brasileiros, aponta IBGE 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Dados do 4º trimestre de 2017 incluem trabalhadores desocupados, mas que 
poderiam trabalhar, e também aqueles que trabalham menos de 40 horas por 
semana. 
 

Faltava trabalho para cerca de 26,4 milhões de brasileiros no quarto 
trimestre de 2017, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) trimestral divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse número representa os 
trabahalhadores subutilizados no país, grupo que reúne pessoas que poderiam 
trabalhar, mas estão desocupadas, e aqueles que trabalham menos de 40 
horas semanais. 

O índice de subutilização atingiu 23,6% da força de trabalho no quarto 
trimestre de 2017, uma queda em relação trimestre anterior, de 23,9%, mas 
ainda acima do registrado no mesmo período do ano passado, de 22,2%. 

São considerados trabalhadores subutilizados: 
desempregados: não trabalham, mas procuram empregos nos últimos 

30 dias 
desalentados: poderiam trabalhar, mas não estão procurando vagas no 

momento ou conseguiram. 
subocupados: pessoas que trabalham menos de 40 horas por semana, 

mas gostariam de trabalhar mais 
pessoas que podem trabalhar, mas que não têm disponibilidade por 

algum motivo, como mulheres que deixam o emprego para cuidar os filhos. 
Desempregados 
A taxa de desemprego vem caindo no Brasil ficou em 11,8% no quarto 

trimestre do ano, 0,6 ponto percentual abaixo dos valores registrados três 
meses antes. Cerca de 12,3 milhões de brasileiros estavam desocupados no 
fim do ano. 

Subocupados 
A taxa de subocupados no quarto trimestre foi de 18%, abaixo do 

registrado no trimestre anterior (18,5%), mas ainda acima do que patamar do 
quarto trimestre do ano anterior (17,2%). 

Desalento 
Aqueles trabalhadores que desistiram de procurar emprego deixam de 

fazer parte da população desempregada do país e passam a compor o que o 
IBGE classifica como "desalento". Ou seja, alguém que pode e quer trabalhar, 
mas não procurou emprego nos últimos 30 dias. 

Os dados do IBGE mostram que existiam 4,3 milhões de pessoas nessa 
condição no Brasil no quarto trimestre de 2012, o maior contingente registrado 
desde 2012, quando começou a série histórica da pesquisa. 
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De acordo com o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, 
Cimar Azeredo, o desalento está diretamente relacionado ao desemprego. “Se 
a desocupação está alta, o desalento também fica alto. A pessoa desalentada 
acha que é muito nova ou muito velha para trabalhar, ou que não tem 
experiência, ou acha que não tem vaga". 

Entre os subutilizados, o IBGE conta também aqueles que gostariam e 
tem condições de trabalhar, mas, por algum motivo, não tem disponibilidade. 

É o caso da dona de casa Teresa Kelma Oliveira, de 37 anos, fora do 
mercado de trabalho há 3 anos. Ela gostaria de trabalhar, mas precisa se 
dedicar aos cuidados da filha caçula e da avó. 

“Quando eu trabalhava, quem tomava conta da minha filha caçula era o 
meu filho do meio. No mês seguinte à minha demissão, ele começou a 
trabalhar e eu fiquei sem ninguém para cuidar dela. Depois, cheguei a procurar 
emprego, mas sem sucesso, e depois não tentei mais porque eu não poderia 
aceitar por conta da minha filha”, conta. 

Teresa enfatizou que ainda hoje ela não tem condições de assumir um 
trabalho. “Quando minha mãe estiver em casa, quando ela se aposentar, eu 
vou me sentir mais segura para voltar ao mercado de trabalho”, disse. 
 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/falta-trabalho-
para-263-milhoes-de-brasileiros-aponta-ibge.ghtml 
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Turismo teve saldo negativo de 12 mil vagas formais em 2017 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O saldo entre contratações e demissões no setor do turismo ficou 
negativo em 2017, sinalizando para o fechamento de 12.690 vagas de emprego 
formal no período. 

As informações são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), com base em dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) mantido pelo Ministério do Trabalho. 

“As atividades inerentes ao turismo vêm sendo afetadas pelas condições 
da economia, como a queda da procura. Os ajustes orçamentários e as 
escolhas que as famílias realizaram nos últimos anos devido ao desemprego e 
à alta dos preços e dos juros atingiram, sobretudo, os ramos das atividades 
econômicas ligados ao lazer e às necessidades secundárias”, afirmou a 
entidade, em nota. 

O cenário negativo foi puxado pelo estado do Rio de Janeiro, onde 
19.628 postos de trabalho foram fechados. 

Alguns estados, por sua vez, fecharam o ano com saldo positivo. Foi o 
caso em São Paulo (7.481 postos criados), Goiás (1.864 vagas), Paraná 
(1.301) e Santa Catarina (1.092). No Nordeste, os destaques ficaram com 
Ceará (773) e Piauí (498). 

O contingente de pessoas ocupadas formalmente no turismo encerrou 
2017 em 2,921 milhões. Desse total, 65,3%, ou 1,907 milhão, estavam no 
segmento de hospedagem e alimentação – ou os dois que mais sustentaram 
empregos formais no ano. 
 
https://www.dci.com.br/servicos/turismo-teve-saldo-negativo-de-12-mil-vagas-formais-
em-2017-1.685784 
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6. Empreendedorismo 

Pesquisa mostra que 30% das startups não conseguem se manter no 
mercado 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O sucesso global de empresas de tecnologia como Apple, Google e 
Facebook ajudou a disseminar a tese de que boas ideias podem se transformar 
em grandes negócios. Contudo, o caminho não é simples, e parte das 
empresas iniciantes não consegue se manter no mercado. 

É o que mostra pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pelo Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. Cerca de 30% das startups analisadas fecharam as portas 
no último período. 

O levantamento foi realizado com empresas participantes do programa 
Inovativa Brasil, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que 
promove ações de assistência e capacitação. Foram ouvidas 1.044 
companhias, principalmente de Tecnologia da Informação e da Comunicação 
(31%), Desenvolvimento de Software (21%) e Serviços (18%). 

As empresas entrevistadas apontaram como principal motivo para o 
fechamento a dificuldade de acesso a capital (40%), obstáculos para entrar no 
mercado (16%) e divergências entre os sócios (12%). 

Busca de recursos 
Ivan Cruz Júnior, co-fundador da startup Mereo, que oferece soluções de 

controle de desempenho de trabalhadores, aponta uma dificuldade das 
empresas de obter investimentos. “Existem fundos no Brasil, mas chegar a eles 
não é fácil, e muitas vezes eles querem algo mais concreto, com resultado, já 
para investir. E, com isso, acabam sendo poucas empresas que ganham o 
recurso”, afirma. 

Para Cruz, diferentemente de outros locais onde a cultura de 
investimento é forte, como nos Estados Unidos, no Brasil, há uma preferência 
pela aplicação de recursos no mercado financeiro, pois este remunera mais e 
acaba sendo mais vantajoso do que investir no setor produtivo, em especial em 
startups. 

A Prêmio Ideia é um exemplo de luta para se manter no mercado. A 
empresa mineira desenvolve soluções tecnológicas voltadas para a promoção 
de inovações em instituições privadas e públicas. No início de sua trajetória, foi 
apoiada por um dos programas do governo, o Startup Brasil. Também 
conseguiu recursos de um investidor-anjo, nome dado quando a pessoa coloca 
capital próprio no negócio. 

Agora, porém, a Prêmio Ideia luta para continuar atuando. Segundo 
Everton Almeida, um dos sócios, além do desafio de captar clientes e projetos, 
a conquista de investimentos demanda grande esforço. “Nós já participamos de 
alguns eventos com investidores, porém nunca tivemos sucesso com relação a 
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isso. Temos pouco tempo para apresentação do produto, o que dificulta colocar 
a ideia”, relata. 

Empresas aceleradas 
Como forma de dar apoio à manutenção dessas empresas, Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços lançou o programa Inovativa Brasil, que 
promove um conjunto de ações de assistência às startups, também conhecidas 
no jargão técnico como “aceleração”. 

De acordo com a pasta, a iniciativa oferece assistência a empresas 
iniciantes para que possam estruturar negócios, captar investimentos e 
construir sua inserção no mercado. Até o momento, 646 companhias foram 
beneficiadas pelo Inovativa. “A ideia é realmente de apoiá-las na negociação 
com grandes empresas, investidores e no acesso a recursos públicos”, disse o 
diretor de Inovação do ministério, Igor Nazareth. 

A pesquisa identificou desempenho melhor em companhias 
“aceleradas”. Entre estas, o percentual das que encerraram as atividades fica 
em 15%, metade da média geral. O acesso a investimentos, entretanto, 
permanece um desafio importante. Apenas 22% das startups beneficiadas pelo 
programa receberam aportes privados. 

Neste universo, a forma de investimento mais comum é aquela realizada 
pelo que é chamado de “anjo” (73%), seguida por aceleradoras (29%) e por 
fundos de investimento de venture capital (14%). 

Das participantes do levantamento, 24% informaram ter recebido algum 
tipo de recurso público de fomento. As principais origens são linhas de 
fundações estaduais (13%), editais de inovação para a indústria (7%) e do 
Sebrae (6%). 

Apoio governamental 
Segundo o diretor de Inovação do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços, existem outras políticas públicas de apoio a startups no 
país. Um exemplo é o programa Startup Brasil, promovido pelo Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, calcado em parceria com 
aceleradoras para apoiar companhias selecionadas anualmente. 

Outra iniciativa foi a criação de um fundo de coinvestimento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com investidores 
anjos para ampliar os recursos para investimento. Neste sentido, a Lei de 
Informática foi alterada para permitir que os aportes de contrapartida das 
empresas possam ser revertidos para startups. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2018-02/pesquisa-
mostra-que-30-das-startups-nao-conseguem-se-manter-no 
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7. Curtas 

Previsão do Banco do Brasil é crescimento de 2,8% do PIB em 2018 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli,  disse hoje (22) que a 
previsão da instituição é de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2,8% em 
2018. “Com relação a questão macroeconômica, nossa expectativa é de que a 
economia vai seguir o processo de retomada iniciada em 2017 e a previsão do 
Banco do Brasil para o PIB é que deverá crescer em torno de 2,8% em 2018”, 
disse, após anunciar o lucro líquido ajustado do banco, de R$ 11,1 bilhões em 
2017. 

Durante a entrevista coletiva para apresentar o relatório do quarto 
trimestre de 2017 da instituição, o presidente afirmou que o consumo será 
fundamental para a retomada da economia. “O consumo será mais uma vez 
protagonista nesta retomada, assim como a agricultura. Também contaremos 
com a contribuição positiva dos investimentos, que devem crescer após anos 
de quedas consecutivas”. 

De acordo com o relatório, o financiamento ao agronegócio encerrou 
dezembro de 2017 com saldo de R$182 bilhões na carteira ampliada, que inclui 
empréstimos, operações com títulos, valores mobiliários privados e garantias. 
O saldo da carteira de crédito rural ampliada alcançou R$159,7 bilhões, o que 
representa crescimento de 6,1% em relação ao mesmo período de 2016. 

Para 2018, a estimativa do Banco do Brasil é que o lucro líquido fique 
entre R$ 11,5 e 14 bilhões. “Acredito que apesar de algumas incertezas no 
mercado externo, a ampla liquidez e a baixa pressão ao risco favorecerão o 
fluxo de recurso para economias emergentes e o Brasil, com inflação e política 
monetária equilibradas, certamente se beneficiarão dessas recursos. Temos 
grandes projetos na área de infraestrutura que deverão atrair capital 
estrangeiro”, avaliou Caffarelli. 

O presidente da instituição ainda destacou que este ano será marcado 
por investimentos, operações do mercado de capital e melhoria do 
relacionamento com os clientes. “O nome do jogo, para nós do Banco do Brasil 
em 2018 será mercado de capitais e conveniência dos nossos clientes”. 
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8. Feiras 

 
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 
 
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 
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07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
 
12/03/2018 até 15/03/2018 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO REVESTIR 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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