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1. Comércio – Luxo 

Millennials invadem mercado de luxo e devem ser maioria em seis anos 

 
06 de Março de 2018 

Fonte: Novarejo 
 

Os Millenials devem representar metade do mercado de luxo até 2024. 
Influenciadores digitais e redes sociais serão os grandes impulsionadores 
 

Millennials vão ser responsáveis por metade do mercado de luxo em até 
seis anos. Mais: essa geração aumentará o próprio consumo em até 130% 
nesse período. Quem aponta para esse cenário é a consultoria americana The 
Boston Consulting Group (BCG). O levantamento ainda trouxe outras 
tendências. 

De acordo com a consultoria, os millennials serão o principal motor do 
crescimento do segmento de luxo nos próximos anos. Isso fica expresso nos 
números. O setor movimentará cerca de € 1,2 trilhão no mundo em 2024, 
crescimento de cerca 37% em relação aos resultados atuais. 

E, para que esses números se concretizem, os influenciadores digitais 
terão um papel protagonista. Isso acontece porque, segundo o estudo, as 
celebridades da internet vêm impactando e muito na forma de consumir das 
gerações mais novas. E, no caso de luxo, o número de seguidores não será o 
fator mais importante: aqueles que forem mais autênticos em suas narrativas 
saem na frente. 

Luxo conectado 
Além da influência dos nascidos entre 1985 e 1999 em suas vendas 

futuras, as marcas de luxo precisam ficar de olho em suas estratégias digitais. 
Tanto para atender melhor esse público quanto para se destacar frente a 
concorrência. 

Os números mostram a importância do desenvolvimento de estratégia 
móvel para as marcas. Quando compram pela internet, 55% dos consumidores 
de luxo usam dispositivos móveis, enquanto 45% preferem os computadores 
pessoais. A tendência na China é ainda maior, 77% dos jovens do país 
compram pelos celulares ou tablets. 

Para chegar a esse resultado, a BCG ouviu dez mil consumidores de 
dez países diferentes. Outra confirmação do levantamento é que o brasileiro é 
um ávido consumidor quando viaja para o exterior. De acordo com a BCG, o 
Brasil é líder nas compras de artigos de luxo fora do país de origem, ao lado de 
China e Rússia. Nada surpreendente para quem já viu amigos viajando para 
destinos como Miami, nos Estados Unidos. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/03/06/millenials-mercado-de-luxo/ 

 
Voltar ao índice 
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2. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Serasa Experian mostra quatro tendências de marketing digital para 
seguir em 2018 

 
06 de Março de 2018 

Fonte: Falando de Varejo 
 
Especialistas ajudam a entender como a inteligência artificial impactará as 
estratégias das empresas e quais redes sociais vão bombar neste ano 
 

O ano já começou, mas ainda dá tempo de planejar suas estratégias de 
marketing digital para 2018. Antes disso, é importante conhecer as tendências 
que prometem bombar neste ano. Os especialistas em marketing da Serasa 
Experian compilaram as quatro principais tendências para ajudar as empresas 
a elaborar suas estratégias, confira abaixo: 

Crescimento do LinkedIn e do Instagram 
Enquanto algumas redes sociais têm falhado em expandir sua base de 

usuários e fazer melhorias em sua plataforma publicitária, o LinkedIn tem 
implantado uma série de melhorias e incorporado uma interface atualizada, que 
oferece novas oportunidades para marcas B2B e B2C. Já o Instagram, com 
seus 800 milhões de usuários por mês, tem sido visto por muitas marcas B2B 
como uma ferramenta de engajamento poderosíssima. Seu último lançamento, 
o Instagram Stories, tornou-se um sucesso entre os usuários e superou o 
Snapchat apenas um ano após entrar em operação. Não por acaso, as duas 
plataformas prometem se tornar os canais favoritos dos marqueteiros em 2018. 

Inteligência artificial a serviço do marketing digital 
Em 2017, as plataformas de marketing coletaram e armazenaram 

diversas informações dos usuários para criar estratégias que pudessem ajudar 
as marcas a criar mensagens personalizadas para os internautas. Mas o que 
está por vir é ainda mais impressionante. A Adobe prevê que as máquinas 
começarão a tomar decisões de marketing estratégicas. Muito em breve, 
softwares passarão a analisar os dados disponíveis para definir tendências e 
iniciar e parar campanhas em vários canais. 

Consolidação do marketing de influência 
De acordo com a revista americana Entrepreneur, 74% dos 

consumidores usam redes sociais – onde se concentram os influenciadores – 
em suas decisões de compra e 92% dos usuários confiam mais em 
recomendações de produtos feitas por outras pessoas do que por marcas. Uma 
pesquisa realizada pela Nielsen Catalina Solutions, também indica hábitos 
nesse sentido. Segundo ela, os conteúdos dos influenciadores geram 11 vezes 
mais resultado do que as campanhas tradicionais. Os números falam por si. O 
marketing de influência promete se consolidar como uma das grandes 
tendências do marketing digital em 2018. 

Anúncios à prova de bloqueio 
Plataformas inteligentes têm trabalhado na criação de recursos que 

impedem bloqueadores de anúncios. Enquanto alguns sites exibem 
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mensagens pedindo ao usuário que ele desative o bloqueador, outros impedem 
o acesso de internautas que usam esses recursos. Há sites e ferramentas que 
usam estratégias ainda mais mirabolantes, como modificações nas 
configurações de anúncios para que os bloqueadores não notem conteúdos 
publicitários e personalização de logotipos e produtos para que eles apareçam 
em conteúdos relacionados, como filmes e séries em streaming. 

Serasa Experian 
A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações 

para apoio na tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de 
solução para todas as etapas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a 
recuperação de crédito, oferecendo às organizações as melhores ferramentas. 
Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a 
tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 
1968, uniu-se à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 
milhões de consultas por dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a 
tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio. 

Constantemente orientada para soluções inovadoras, a Serasa Experian 
vem contribuindo para a transformação do mercado de soluções de 
informação, com a incorporação contínua dos mais avançados recursos de 
inteligência e tecnologia. Para mais informações, visite 
www.serasaexperian.com.br 
 
http://www.falandodevarejo.com/2018/03/serasa-experian-mostra-quatro.html 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.falandodevarejo.com/2018/03/serasa-experian-mostra-quatro.html
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3. Bem-Estar do Consumidor 

Quase 8 em cada 10 brasileiros devem no cartão de crédito, diz pesquisa 

 
06 de Março de 2018 

Fonte: G1 
 

Cartão de crédito é maior dívida das famílias brasileiras de alta e baixa renda, 
segundo pesquisa da CNC; carnê é mais usado por mais pobres e 
financiamento de carro é 2ª maior dívida dos mais ricos; veja diferenças 
 

O cartão de crédito é a principal dívida das famílias brasileiras 
independente da renda, mostra pesquisa da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgada nesta terça-feira. Em 
fevereiro, 77% das famílias endividadas disseram que têm contas para pagar 
no cartão. 

Entre as famílias com renda domiciliar de até 10 salários mínimos, 78% 
devem no cartão, contra 73,3% daqueles com renda superior a 10 salários 
mínimos. 

Depois do cartão, o uso do crédito muda conforme a renda, aponta a 
pesquisa. Enquanto as famílias de baixa renda devem mais no carnê, os mais 
ricos têm mais dívida atrelada a financiamento de bens, como carros e imóveis. 

Endividados 
Em fevereiro, 61,2% das famílias disseram ter alguma dívida para pagar, 

um número levemente inferior a janeiro (61,3%), mas ainda acima do registrado 
em fevereiro de 2017 (58,7%). 

Segundo a pesquisa, 24,9% das famílias brasileiras têm dívidas em 
atraso em fevereiro, contra 25% em janeiro e 24,1% no mesmo mês de 2017. 
 
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/quase-1-em-cada-8-
brasileiros-deve-no-cartao-de-credito-diz-pesquisa.ghtml 
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Brasileiros mudam hábitos financeiros devido à crise, diz pesquisa do 
SPC e CNDL 

 
06 de Março de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
A maioria dos brasileiros (72%) mudou a rotina financeira por causa da 

crise econômica, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Oito em 
cada dez consumidores pretendem manter os hábitos caso a crise seja 
resolvida em 2018. Somente 19% garantem não ter feito mudanças. 

Segundo as entidades, o orçamento mais curto fez com que muitas 
famílias modificassem a rotina de compras, além de repensar algumas de suas 
prioridades. Mais da metade (55%) usam de cautela extra, evitando o consumo 
de produtos supérfluos. Esse percentual aumenta para 68% entre os mais 
velhos e 69% entre os pertencentes às classes A e B. Outros 55% reduziram 
os gastos com lazer, enquanto 54% passaram a fazer pesquisas de preço 
antes de adquirir um produto e 52% ficaram mais atentos às promoções, 
buscando preços menores. 

Estabelecer estratégias a fim de diminuir as despesas em casa passou a 
ser comum para boa parte dos entrevistados: entre os consumidores que 
afirmaram ter mudado seus hábitos financeiros, 51% buscaram economizar nos 
serviços de luz, água e telefone, pensando no valor da conta; 46% adotaram a 
substituição de produtos por marcas similares mais baratas; 44% passaram a 
controlar os gastos pessoais e/ou da família; e 43% passaram a evitar 
parcelamentos muito longos. 

A atitude menos adotada a partir da crise econômica foi o hábito de 
poupar ao menos uma parte dos rendimentos, mencionada por apenas 26%. 

“Cada família encontrou um jeito de lidar com a situação, fazendo as 
despesas caberem no orçamento. Em momentos de sufoco financeiro, é 
importante os consumidores ficarem mais atentos aos gastos com itens 
supérfluos ou desnecessários e controlarem os gastos pessoais, mas atitudes 
como essas são recomendáveis em qualquer contexto para uma prosperidade 
financeira. Além disso, ter uma reserva financeira te ajuda a passar por 
momentos de crise com segurança e tranquilidade”, destaca a economista-
chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

Manutenção dos novos hábitos 
Em relação aos sentimentos vivenciados com a mudança de hábitos 

decorrente da crise, a pesquisa indica que quatro em cada dez entrevistados 
sentiram alívio e tranquilidade por não estourar o orçamento (42%), enquanto 
36% relatam alegria por conseguir manter pelo menos o essencial. Em 
contrapartida, 32% mencionam frustração por deixar de comprar certos 
produtos de que gostam e 31% fazem referência à limitação de querer comprar 
e não poder. Além disso, um em cada cinco consumidores se sente 
constrangido por não poder dar para família o que eles desejam (21%). 

Ainda assim, as mudanças parecem ter sido bem assimiladas pela 
grande maioria dos entrevistados: supondo que a situação do país melhore em 
2018, 83% pretendem manter os hábitos que adquiriram durante a crise e 
somente 8% pretendem abandoná-los. 
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Para o SPC Brasil e CNDL, essa disposição para manter atitudes 
adotadas no período de adversidades está relacionada aos efeitos positivos 
nas finanças pessoais: 52% poderiam dar continuidade aos hábitos adotados 
por terem conseguido administrar melhor o orçamento, enquanto 51% dizem 
ter aprendido a economizar dinheiro, 50% passaram a controlar o impulso por 
compras e 47% aprenderam a fazer compras melhores. 

Por outro lado, o desejo de recuperar o antigo padrão de consumo 
levaria parte dos entrevistados a abandonar as práticas adquiridas no período 
de adversidades. Dentre aqueles que mudaram seus hábitos em relação ao 
dinheiro durante a crise, mas voltariam ao antigo padrão de comportamento em 
caso de melhora do cenário econômico, 44% fariam isso porque querem voltar 
ao tipo de vida que tinham antes, ao passo em que 26% não se sentiriam mais 
inseguros em relação ao futuro e por isso não precisariam mais se controlar. 

“Foram quase três anos consecutivos de recessão, que se estendeu de 
meados de 2014 ao final de 2016, mas a economia brasileira voltou a crescer 
em 2017, ainda que em ritmo bastante lento. Por outro lado, o quadro geral da 
economia ainda é ruim, com poucos reflexos positivos diretos no dia a dia do 
consumidor. Portanto, é importante que as pessoas mantenham a prudência 
nos gastos e priorizem o planejamento e o controle do orçamento”, indica a 
economista Marcela Kawauti. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/brasileiros-mudam-
habitos-financeiros-aponta-pesquisa-do-spc-e-cndl 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Dia do consumidor promete agitar e-commerce com promoções 

 
06 de Março de 2018 

Fonte: Novarejo 
 

Data criada pelo Buscapé se assemelha à Black Friday e tem grande apelo 
para o consumidor que quer se aventurar no e-commerce 
 

O Buscapé, site de comparação de preços, criou uma data à moda Black 
Friday para impulsionar as vendas do e-commerce. No próximo dia 14 de 
março, a empresa promoverá por meio de sua plataforma online inúmeros 
descontos em produtos de variadas categorias. 

Desde 2014, a quarta-feira da semana do dia 15 de março – data de 
comemoração do Dia Internacional do Consumidor – é colocada pelo Buscapé 
como o dia “D” para se comprar na internet. Segundo a companhia, a 
expectativa de acessos para a data é de quatro vezes mais que um dia normal. 
A previsão é que os pedidos passem de 421 mil para quase 479 mil. 

“O consumidor espera encontrar bons descontos na data, especialmente 
quem não conseguiu aproveitar as ofertas no saldão, em janeiro, ou deseja 
antecipar o presente do Dia das Mães”, explica Fábio Sakae, VP de Marketing 
e Produto do Buscapé. 

A Ebit, empresa de pesquisa sobre comportamento do consumidor, 
estima faturamento de R$ 223 milhões para o Dia do Consumidor neste ano. O 
número representaria um aumento de 10% ante o mesmo período em 2017, 
quando foram registrados R$ 202 milhões. 

Categorias mais procuradas no e-commerce 
Levantamento do Buscapé indica que há uma certa variedade na 

intenção de compra dos produtos. Não há uma categoria que despontou como 
a grande favorita. Mas dentre as três principais mais desejadas estão os 
eletrônicos, com 8% da intenção de compras, seguida por telefonia/celulares e 
cuidados pessoais/cosméticos/perfumaria, com 7% cada uma. 

Outro fator que chama atenção para a data neste ano é a quantidade 
média de intenção de compra. O estudo da Buscapé revela que os 
consumidores estão dispostos a adquirir e adicionar mais produtos no carrinho 
de compras. Esse índice subiu de 2,9 para 3,6 produtos. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/03/06/dia-do-consumidor-promete-
agitar-e-commerce-com-promocoes/ 
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Brasileiros que possuem smartphone preferem comprar por aplicativos 

 
06 de Março de 2018 

Fonte: Consumidor Moderno 
 

Indicador é maior que a média global, mas segurança ainda é uma das 
principais causas de abandono de compras 
 

Você certamente já comprou algo usando aplicativos para o seu 
smartphone. Ou pelo menos conhece alguém que tenha esse hábito. Quando o 
assunto é afinidade com os apps os brasileiros saem na frente. Uma pesquisa 
da Worldpay mostra que 78% dos que possuem smartphone preferem comprar 
pelo celular, ao invés de pagar usando os navegadores. 

O número é maior que o indicador global, de 71%. Os brasileiros 
confiam mais nos apps e ainda pagam a mais por isso. Por aqui 53% dos 
consumidores não se preocupam com o preço maior de um produto, viagem ou 
serviço se a experiência do usuário for melhor. Já a média global é de apenas 
41%. 

A praticidade é um fator determinante para a preferência. Quem usa o 
navegador geralmente precisa fazer login, procurar seu cartão de crédito e só 
depois concluir a compra. Processo que é visto como burocrático em tempos 
de imediatismo. 

Já os aplicativos oferecem simplicidade. Algumas funcionalidades 
agilizam o andamento da compra: você pode finalizá-la em apenas um toque 
ou até escanear seu cartão de crédito – afinal de contas, quem gosta de 
decorar ou digitar 16 dígitos em cada compra? Os usuários ainda podem ter 
benefícios como frete grátis, cupons de desconto e preços exclusivos. 

Segurança ainda preocupa 
Apesar da confiança ter aumentado, a segurança ainda segue como 

fator de preocupação dos brasileiros. Cerca de 76% dizem baixar apenas os 
aplicativos de empresas em que realmente confiam. A média global é inferior, 
de 71%. A preocupação com a proteção dos dados é uma das principais 
causas de abandono de compras. 

Um caminho para conquistar a confiança do consumidor é investir em 
tecnologia. Quase dois terços dos brasileiros (63%) se sentem confortáveis em 
fornecer dados biométricos como reconhecimento facial e impressões digitais 
para tornar o processo de pagamento mais seguro e, claro, mais rápido. 

A pesquisa da Worldpay foi feita em parceria com a Opinium. Foram 
entrevistadas 16 mil pessoas que fizeram compras pelo celular nos últimos 3 
meses em 9 países. 

 
http://www.consumidormoderno.com.br/2018/03/06/brasileiros-preferem-
comprar-por-aplicativos/ 
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5. Empreendedorismo 

Lojas sem vendedor usam a tecnologia para vender produtos em Vitória 

 
08 de Janeiro de 2018 

Fonte: CBN Vitória 
 
As lojas autônomas não têm vendedores, cobrança no caixa e nem mesmo 
funcionários cuidando da segurança 
 

O avanço da tecnologia tem influenciado na maneira que cada pessoa 
tem de fazer suas compras. Por falta de tempo ou qualquer outro motivo, 
alguns consumidores preferem não ir às lojas e compram quase tudo pela 
internet. 

Outra novidade do momento são as lojas autônomas, que não têm 
vendedores, cobrança no caixa e nem mesmo funcionários cuidando da 
segurança. O cliente chega, escolhe o produto que quer e vai embora. Todo o 
sistema de cobrança é controlado por um aplicativo cadastrado no aparelho 
celular de cada cliente. 

Há cerca de um mês a primeira loja totalmente autônoma do Espírito 
Santo está funcionando na Praia do Canto, em Vitória. A loja vende diversos 
produtos, entre legumes, carnes e bebidas, 24 horas por dia, sete dias por 
semana. 

Na avaliação de Renato Antunes, um dos quatro sócios do 
empreendimento, o fato de não ter vendedores ou funcionários dentro da loja 
gera uma economia de até R$ 10 mil por mês. 

“A única parte que a gente precisa de força humana é na reposição de 
estoque. Todo o processo da loja é feito de forma autônoma. O cliente vem 
aqui e faz todo o processo de compra. A gente tem que vir fazer o controle de 
estoque e a reposição de mercadorias”, explicou Renato Antunes. 

Outro ponto que chama a atenção é a falta de seguranças para conferir 
se cada cliente está cadastrando todos os produtos que está comprando. Os 
criadores do projeto garantem que apostam na honestidade dos clientes e que 
não tiveram nenhuma ocorrência no primeiro mês de funcionamento. Ainda que 
não tenha funcionários dentro da loja, o grupo conta com 12 funcionários para 
o desenvolvimento tecnológico da empresa, entre programadores e 
profissionais de designer. 

Na avaliação de Kátia Vasconcelos, que é diretora da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo, lojas sem vendedores ou 
caixas são exemplos de uma mudança no mercado de trabalho, onde as novas 
vagas criadas demandam uma maior especialização dos funcionários. 

"O que a gente está vendo é o fechamento dos postos de trabalho mais 
simples e a abertura de postos de trabalho mais complexos", analisou a 
diretoria da Associação de Recursos Humanos. 

Diretor da Fecomercio (Federação do Comércio do Estado do Espírito 
Santo), Aurélio Cardoso acredita que o desenvolvimento de lojas autônomas é 
um caminho sem volta e os comerciantes precisam estar preparados para isso. 
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“Esse é um caminho sem volta. A gente tem que se preparar e preparar 
os associados para essas novidades. Toda a novidade que vier para 
incrementar as vendas, diminuir os custos e trazer comodidade para o 
consumidor é bem vinda”, avaliou o diretor da Fecomércio. 

Na avaliação de Cesar Saade, que é presidente da Associação de 
Comerciantes da Praia do Canto, lojas autônomas e sem vendedores são boas 
para a evolução do comércio da região. No entanto, o empresário acredita que, 
em alguns segmentos, como na venda de roupas, o contato do consumidor 
com o vendedor ainda é fundamental. 

 
http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2018/01/lojas-sem-
vendedor-usam-a-tecnologia-para-vender-produtos-em-vitoria-1014114045.html 
 

Voltar ao índice 
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6. Curtas 

Consulta à restituição residual do Imposto de Renda será aberta na quinta 
(8) 

 
06 de Março de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

Para saber se tem valores a receber, o contribuinte pode consultar o site da 
Receita ou ligar para o telefone 146 
 

A Receita Federal vai liberar nesta quinta-feira (8), a partir das 9h, a 
consulta das restituições residuais do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
exercícios 2008 a 2017. Segundo o órgão, R$ 170 milhões serão liberados em 
15 de março, corrigidos pela taxa Selic, para 76.644 contribuintes, sendo 
15.365 idosos e 1.375 com doença grave, deficiência física ou mental.  

O contribuinte pode confirmar se possui valores a receber por meio do 
telefone 146, pelo aplicativo para celulares e tablets ou pelo site da Receita. 
Pelo portal, também é possível conferir se há algum erro no preenchimento das 
declarações e fazer a retificação.  

Mas fique atento: os valores vão ficar disponíveis por um ano no banco. 
Caso o contribuinte não retire nesse intervalo, deve preencher o Formulário 
Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, no site da Receita. 
 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO REVESTIR 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
19/03/2018 até 20/03/2018 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte ASAMODA, DALLAS, MASTER E 
NABHAN 
Cidade: Cianorte - PR 
 
20/03/2018 até 22/03/2018 – EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
20/03/2018 até 23/03/2018 – Show Safra BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde - AC 
 
Acesse aqui o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 
 

Voltar ao índice

http://www.mdic.gov.br/images/Calend%C3%A1rio_Brasileiro_de_Exposi%C3%A7%C3%B5es_e_Feiras/Calend%C3%A1rio_Brasileiro_de_Exposi%C3%A7%C3%B5es_e_Feiras_2018.pdf
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