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1. Comércio - Bares Restaurantes 

Com melhora da economia, restaurantes esperam alta de até 5% em 2018 

 
12 de Março de 2018 

Fonte: Mercado e Consumo 
 

O segmento de alimentação fora do lar começou 2018 com projeções 
otimistas. Levantamento realizado pela Associação Nacional de Restaurantes 
(ANR), junto a seus associados, demonstra que 77% esperam um crescimento 
de até 5% no faturamento, enquanto 23% preveem alta ainda maior. 

Em relação às contratações, 50% acreditam que o número de 
colaboradores irá permanecer estável durante o ano. Outros 37,5% apostam 
em uma alta de até 5%. Em relação aos investimentos, 41% terão como foco a 
ampliação das atuais unidades e a aquisição de novos equipamentos. Já 33% 
devem investir mais na formação de seus colaboradores e 26% vão abrir novas 
unidades pelo país. 

De acordo com Cristiano Melles, presidente da ANR, o resultado reflete 
a confiança do setor. “O crescimento do PIB de 2017, de 1%, superou a 
expectativa de muitos empresários. Claro que há casos diferenciados entre 
nossos associados, uma vez que reunimos redes, independentes e franquias, 
com realidades diferentes. Mas esperamos verdadeiramente que o setor possa 
acelerar seu crescimento em 2018, sobretudo diante de uma expectativa de 
PIB para o ano com crescimento de 3%”, afirma. 
 
http://www.mercadoeconsumo.com.br/2018/03/12/com-melhora-da-economia-
restaurantes-esperam-alta-de-ate-5-em-2018/ 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Supermercados 

Inflação no supermercado surpreende e cai 1,07% em fevereiro 

 
13 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio e Serviços  
 

Após apresentar comportamento dentro do esperado em janeiro, o 
Índice de Preços dos Supermercados (IPS), feito pela Associação Paulista de 
Supermercados (APAS) surpreendeu em fevereiro e caiu 1,07%, a quarta maior 
queda de mês na comparação com janeiro, desde que o IPS passou a ser 
calculado, em 1994. 

“Para se ter ideia de como o preço dos alimentos está resistindo à 
inflação de forma tão prolongada, no acumulado de 12 meses até fevereiro, a 
deflação permanece em 1,37%, a maior desde quando o Índice começou a ser 
calculado, em 1994. Apenas quatro vezes se observou tal fenômeno”, diz o 
economista da Apas, Thiago Berka. 

Das 27 subcategorias que compõem o IPS, apenas quatro apresentaram 
aumento, o que fortalece ainda mais o efeito de queda generalizado entre os 
alimentos e bebidas. 

“Isso reforça as projeções de menor inflação em 2018 e, até mesmo, 
nova queda de juros por parte do Banco Central”, comentou Berka. 

Na análise individualizada, o destaque do mês na deflação ficou com as 
proteínas: carne suína (-3,99%), carne bovinas (-3,02%), aves, (-2,94%) e 
pescados (-1,13%) tiveram grande peso no resultado do final do IPS. O feijão 
foi outro item que ajudou a puxar o Índice para baixo, ao acumular a 14º queda 
consecutiva, com redução de 9,28%, em 2018. 

Nas três principais proteínas (bovina, suína e aves), o movimento de 
baixa é liderado, principalmente, pelo lado do consumo, uma vez que, no início 
do ano, o poder de compra das famílias fica deteriorado. 

“Na carne suína, as exportações caíram 17% em janeiro, o que 
aumentou a oferta em fevereiro e encontrou um consumidor ainda sem poder 
de compra para absorver a maior abundância do produto”, explicou o 
economista da APAS, que ainda projeta estabilidade no preço das carnes. 

De acordo com ele, no caso da carne de boi, no lado da oferta, não 
houve aumento significativo da produção e, sim, uma demanda ainda 
enfraquecida que não sustenta os preços no atacado. A explicação para as 
aves é semelhante e está na demanda enfraquecida para o mês de fevereiro. 

As bebidas alcoólicas também tiveram redução na inflação e caíram 
0,77% no segundo mês de 2018, graças à cerveja (-0,92%). Um dos fatores 
que levaram a este resultado foi a grande quantidade de promoções aos 
consumidores. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/inflac-o-no-supermercado-surpreende-e-cai-1-
07-em-fevereiro-1.690127 
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3. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo avançam 0,9% em janeiro, diz IBGE 

 
13 de Março de 2018 

Fonte: G1 
 
Sobre um ano antes, comércio cresceu 3,2%, melhor desempenho desde 2014. 
 

O comércio varejista brasileiro cresceu 0,9% em janeiro, na comparação 
com dezembro (com ajuste sazonal), beneficiado pelas vendas no segmento de 
hipermercados e alimentos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (13). 

Na comparação com janeiro de 2017 (sem ajuste), o volume de vendas 
do comércio avançou 3,2%, a 10ª alta seguida e o melhor resultado desde 
2014. Já no acumulado de 12 meses, o comércio cresceu 2,5%, maior avanço 
desde novembro de 2014, quando subiu 2,6%. 

Segundo a gerente da coordenação de serviços e comércio do IBGE, 
Isabella Nunes, o indicador acumulado em 12 meses é o mais significativo na 
medida que sugere a real tendência de recuperação do setor. 

Segmentos 
A alta foi beneficiada por hipermercados, supermercados, produtos 

alimentícios, bebidas e fumo, que subiu 2,3%, junto de artigos de uso pessoal e 
doméstico (6,8%). Os dois segmentos compensaram as quedas no mês 
anterior, de 1,7% e 7,2%, respectivamente. 

“Nos 12 meses, todas as atividades estão em recuperação e isso indica 
uma trajetória de retomada”, apontou a pesquisadora. 

O IBGE revisou os dados do comércio de dezembro. Ao contrário do 
recuo de 1,5% ante novembro, conforme divulgado anteriormente, a queda foi 
de 0,5%. De acordo com a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio 
do IBGE, Isabella Nunes, o órgão revisou dados primários, além do ajuste de 
informações. 

Em 2017, o varejo brasileiro cresceu 2%, após dois anos de fortes 
quedas. O resultado foi influenciado pelas vendas de móveis e 
eletrodomésticos, que voltaram a aumentar com a queda das taxas de juros. 

Veja o resultado das vendas do varejo por segmento em janeiro: 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (2,3%,) 
artigos de uso pessoal e doméstico (6,8%). 
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 

(3,7%) 
tecidos, vestuário e calçados (0,9%) 
livros, jornais, revistas e papelarias (0,3%) 
artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 

(-2,5%) 
móveis e eletrodomésticos (-2,3%) 
combustíveis e lubrificantes (-0,3%). 
Varejo ampliado 
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O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui também 
as atividades de veículos, motos, partes e peças e material de construção, 
recuou 0,1% ante dezembro de 2017, após a queda de 0,4% em dezembro. 

Frente a janeiro de 2017, o varejo ampliado subiu 6,5%, nona taxa 
positiva seguida. O acumulado em 12 meses subiu 4,6% em janeiro, maior 
variação positiva desde setembro de 2013 (4,9%), mantendo a trajetória de alta 
iniciada em julho de 2016). 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/vendas-do-varejo-crescem-09-em-
janeiro-diz-ibge.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio - Opinião 

Comércio eletrônico agora vende mídia em lojas físicas 
 

10 de Março de 2018 
Fonte: Falando De Varejo 

 
Após a corrida do varejo para a internet, chegou a vez de empresas nascidas online 
fazerem o inverso e abrirem lojas físicas para se aproximarem dos clientes 
 

Os varejistas, sejam do mundo virtual ou físico, entenderam a realidade: não há 
escapatória. É preciso modernizar os modelos de negócio e acompanhar a tecnologia 
para ser capaz de atender os clientes de maneira unificada, garantindo uma operação 
bem-sucedida. Com o avanço tecnológico, a junção dos dois mundos é tão natural que 
passa sem ser notada pelos consumidores modernos, que mesmo de maneira 
inconsciente, estão mais exigentes e empoderados. No varejo nacional, existem 
algumas iniciativas que mesclam as compras físicas com as on-line, práticas aplicadas 
em alguns outros países e que entregam resultados surpreendentes. Entre os 
exemplos está a rede de lojas Hema, na China, que vende produtos de maneira digital 
em seu estabelecimento físico. 

A experiência atrai milhares de consumidores, fazendo com que a rede 
acumule proveitos mais satisfatórios do que os presentes apenas em uma loja–física 
ou eletrônica. Segundo a empresa, seus clientes compram uma média de 4,5 vezes 
mensais, atingindo o índice de conversão de 35%. Com a tendência de integração em 
alta, as grandes redes de varejo estão fazendo o movimento para que o consumidor 
esteja mais envolto por esse multiverso. Mas, dessa vez, a mudança não afetará 
apenas os usuários, mas também outras empresas: as lojas estão aproveitando seu 
espaço físico para realizar a venda de mídia publicitária. 

Esse novo mercado pode parecer sem sentido, mas aumentará as 
possibilidades de interação entre o consumidor, a empresa e o anunciante. Em uma 
das iniciativas, uma marca de sabão em pó, por exemplo, poderá colocar réplicas de 
seu produto dentro de lavadoras de roupas. Assim, quando o consumidor estiver na 
loja, interessado pela máquina, poderá ser surpreendido ao se deparar com o sabão 
dentro do produto desejado. Além dessa alternativa, as empresas também poderão 
intervir diretamente na personalização do ambiente com spots nas rádios internas das 
lojas e campanhas apresentadas nos televisores, criando mais um braço de 
publicidade aos anunciantes, o que aumenta a capacidade de imersão e experiência 
dos consumidores. Com mais essa intervenção, os maiores beneficiários são os 
clientes, que já empoderados, terão o controle de escolha em suas mãos. Portanto, 
por mais que algumas dessas mudanças possam ser radicais, não há dúvidas que os 
resultados tendem a ser benéficos tanto aos usuários quanto às empresas. 

 
http://www.falandodevarejo.com/2018/03/comercio-eletronico-agora-vende-
midia.html 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços - Audiovisual 

MinC e Ancine anunciam investimento de R$ 471 milhões no setor 
audiovisual 

 
12 de Março de 2018 

Fonte: Ancine 
 
Novas linhas do programa #audiovisualgerafuturo trazem regras mais 
adequadas ao mercado 
 

O Ministério da Cultura (MinC) e a Agência Nacional do Cinema - 
ANCINE - anunciaram nesta segunda-feira (12), no Cine Odeon, no Rio de 
Janeiro, a segunda etapa do programa #audiovisualgerafuturo, com o 
lançamento de novos editais para cinema e televisão. Serão investidos R$471 
milhões na indústria audiovisual brasileira. As novas chamadas públicas trazem 
mudanças importantes nas operações do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) 
geridas pela ANCINE, garantindo mais agilidade e transparência aos 
processos. As mudanças foram apresentadas pelo ministro Sérgio Sá Leitão e 
pelo diretor-presidente da ANCINE, Christian de Castro. Também estiveram 
presentes a diretora da ANCINE, Debora Ivanov, e o Secretário do Audiovisual, 
João Batista Silva. 

“Apresentamos hoje a reestruturação do FSA, que é resultado de um 
longo processo de análise e de diálogo entre a Agência, o Ministério da Cultura 
e representantes do setor que fazem parte do CGFSA (Conselho Gestor do 
FSA). Nosso objetivo é ampliar a performance do produto brasileiro no 
mercado interno e externo, acelerando a capacidade de execução das linhas 
de investimento e realizando uma distribuição de recursos mais equilibrada em 
todos os elos da cadeia de valor. As mudanças permitirão também uma maior 
autonomia e previsibilidade aos agentes econômicos, fundamental para 
estimular o desenvolvimento da atividade”, avalia o diretor-presidente da 
ANCINE, Christian de Castro. 

Além de mudanças estruturais, como um sistema de pontuação mais 
objetivo e transparente, algumas linhas foram também renomeadas em função, 
por exemplo, do elo da cadeia beneficiado e do sistema de seleção adotado. 
Nessa etapa do programa são estimados R$ 468 milhões em produção e 
distribuição para cinema e TV, além de R$ 3 milhões, oriundos do orçamento 
da ANCINE, destinados a subsidiar a atividade de grupos exibidores de 
pequeno porte, que se destacaram pela exibição de filmes nacionais em suas 
salas de cinema. 

Esses recursos, somados aos R$ 80 milhões anunciados pela Secretaria 
do Audiovisual (SAv/MinC) em fevereiro, são provenientes do orçamento do 
Plano Anual de Investimento de 2017 que ainda não foram aplicados. Os 
valores disponíveis para o exercício de 2018 serão aprovados ainda no mês de 
março pelo Comitê Gestor do FSA e uma nova etapa do programa 
#audiovisualgerafuturo tem previsão de lançamento para abril, totalizando mais 
de R$ 1 bilhão no setor este ano, maior valor já disponibilizado historicamente. 
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"O programa #audiovisualgerafuturo é composto por linhas de 
investimento que se complementam. As linhas sob responsabilidade da 
Secretaria de Audiovisual do MinC visam promover a inclusão e reduzir das 
desigualdades no audiovisual, têm caráter de política compensatória. Também 
buscam estimular a difusão, com o fomento para mostras, festivais e encontros 
do mercado. Já as linhas operadas pela ANCINE, que estamos lançando 
agora, têm um foco mais preciso na promoção do desenvolvimento do mercado 
de audiovisual", explicou o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. 

Na ocasião foi anunciada também a terceira edição da Linha de 
Produção para TVs Públicas, realizada em parceria com a Empresa Brasil de 
Comunicação – EBC. Serão distribuídos R$ 70 milhões entre as cinco regiões 
do país, o que resultará em programação de produção independente para a TV 
Brasil, para os canais do Poder Legislativo e ainda para Tvs Comunitárias e 
Universitárias. 

Até o fim de março, o MinC e a Ancine divulgarão informações sobre 
inscrições e detalhes de cada uma das chamadas públicas. 
 
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/minc-e-ancine-anunciam-
investimento-de-r-471-milh-es-no-setor-audiovisual 
 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

As 7 tendências para o e-commerce em 2018 

 
12 de Março de 2018 

Fonte: Novo Varejo 
 

O e-commerce apresentou bons resultados no ano passado e alguns quesitos de 
sucesso devem continuar sendo destaques. Confira as principais estratégias 
 

O e-commerce brasileiro tem projeção positiva para 2018 e deve voltar a 
crescer em dois dígitos porcentuais depois de dois anos. De acordo com relatório da 
Ebit, divulgado na última semana, o comércio eletrônico nacional deve acompanhar a 
tímida recuperação econômica e crescer em torno de 12%, em comparação a 2017, 
com faturamento estimado em R$ 53,5 bilhões. 

Copa do Mundo 
O maior evento do futebol mundial deve impactar positivamente a venda de 

produtos online, como televisores, bebidas e artigos esportivos. 
Frete grátis 
Varejistas aumentaram a oferta de frete grátis no meio digital. Em um ano, de 

2016 para 2017, houve um aumento de 6 pontos percentuais (36% para 42%), 
influenciado pelo incentivo ao uso de aplicativos e retirada em lojas físicas de 
produtos. 

Compras em sites estrangeiros 
Cerca de 22 milhões de brasileiros fizeram, em 2017, compras em sites 

internacionais, gastando, em média, US$36,8 (cerca de R$117,8). A tendência, de 
acordo com a Ebit, é crescer a procura por produtos exclusivos e com preços mais 
atraentes no mercado internacional. 

Invasão chinesa 
Sites chineses continuam sendo os queridinhos entre os brasileiros que 

compram em plataformas internacionais. Em 2017, a pesquisa “Cross Border” aponta 
que 54% dos consumidores fizeram compras no site Aliexpress, mostrando um 
crescimento de 9 pontos percentuais em relação ao ano anterior. 

Sem parcelas 
Praticamente metade das compras feitas no comércio eletrônico em 2017 foi 

paga à vista, apesar da importância do uso do cartão de crédito para o financiamento. 
Segundo o Ebit, o brasileiro ainda está receoso de parcelar por causa do 
endividamento. 

Marketplaces 
Impulsionado pela expansão do Mercado Livre, o faturamento proveniente das 

vendas via marketplaces aumentou e já têm parcela significativa do e-commerce: 
quase 20%. Como o modelo é vantajoso para as grandes varejistas e para os 
pequenos negócios, o crescimento dos marketplaces é inevitável. 

Procura por smartphones 
A demanda por celulares ultrapassou a dos eletrodomésticos, sendo a 

categoria mais vendida no e-commerce em 2017 em volume de faturamento. 

 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/03/12/as-7-tendencias-para-o-e-
commerce-em-2018/ 
 

Voltar ao índice  
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7. Emprego 

Percentual de empresas que pretendem criar empregos cresce no 2º 
trimestre de 2018, mas maioria prevê estabilidade, mostra pesquisa 

 
12 de Março de 2018 

Fonte:G1 
 
Estudo da consultoria ManpowerGroup com 850 empregadores brasileiros 
mostra que 16% das empresas planejam aumentar a equipe entre abril e junho, 
contra 13% nos 3 meses anteriores. 
 

A maioria das empresas pretende manter estável sua equipe no 
segundo trimestre do ano, enquanto 16% pretendem abrir mais vagas e 6% 
querem diminuir seu quadro de funcionários, de acordo com uma pesquisa da 
consultoria ManpowerGroup divulgada nesta terça-feira (13). 

A consultoria questionou 850 empregadores no Brasil sobre a variação 
no total de colaboradores na empresa nos próximos três meses, em 
comparação ao mesmo período anterior. 

A consultoria avaliou o resultado como positivo, já que mostram um 
aumento do percentual de empresas que querem contratar e uma diminuição 
daquelas que querem cortar vagas na comparação com os trimestres 
anteriores. 

“A pesquisa já demonstra um quadro de estabilidade desde 2017. Agora 
estamos voltando para um nível de otimismo que começa a gerar um cenário 
mais favorável para a criação de emprego”, afirma Nilson Pereira, CEO da 
Manpower. 

Segundo ele, a recuperação da economia brasileira está em curso e 
alguns setores já voltaram a contratar, como o agronegócio e a indústria. As 
grandes empresas estão mais otimistas e devem voltar a contratar mais rápido. 
"A recuperação econômica que já aparece nas grandes empresas demora um 
pouco mais para ser sentida pelo pequeno empresário", disse Pereira. 

Entre os estados do Brasil, o destaque positivo é o Paraná, que tem a 
maior perspectiva de contratação, puxado pelo crescimento do agronegócio e 
indústria. Já o Rio de Janeiro é o destaque negativo, diante da crise no estado 
e dos desafios ainda presentes no setor de petróleo e na construção civil, 
setores que predominam na economia carioca. 

Mais contratações que demissões 
Para medir o aquecimento do mercado de trabalho, a consultoria avalia 

a diferença entre o percentual de empregados que prevê aumentar o número 
de vagas e aqueles que pretendem reduzir em determinado período, em um 
indicador chamado de expectativa líquida de emprego. 

Quando o número é positivo, a quantidade de empresas que quer 
contratar mais pessoas é maior do que aquelas que querem cortar sua equipe. 
E quanto maior esse índice, mais aquecido está o mercado de trabalho de um 
país. 

Dentro desse indicador, o Brasil apresenta as mais fortes intenções de 
contratação dos últimos três anos, de 8%, com uma melhora de 2 pontos 
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percentuais em relação ao trimestre anterior e, de 11 pontos, na comparação 
anual. 

Ranking global 
Apesar da melhora, o Brasil ainda não se destaca no mundo entra as 

nações que mais devem gerar emprego no segundo trimestre. De 44 países no 
ranking, o Brasil ocupa a 25ª posição. 

Croácia é o mercado de trabalho mais aquecido, seguido de Taiwan. Na 
lanterna global, Itália aparece com -1%, seguida por Suíça e República Tcheca, 
ambas com 1%. 
 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/percentual-de-
empresas-que-pretendem-criar-empregos-cresce-no-2-trimestre-de-2018-mas-
maioria-preve-estabilidade-mostra-pesquisa.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Recuperação de crédito cresce 0,3% em fevereiro 

 
13 de Março de 2018 

Fonte: Newtrade 
 

O indicador de recuperação de crédito – obtido a partir da quantidade de 
exclusões dos registros de inadimplentes da base da Boa Vista SCPC – 
apontou crescimento em fevereiro de 0,3% na comparação mensal com ajuste 
sazonal. Já na análise acumulada em 12 meses, houve queda de 0,3% (março 
de 2017 até fevereiro de 2018 frente aos 12 meses antecedentes). Na 
comparação com o mesmo mês de 2017 a alta foi de 3,7%. 

Em termos regionais, na comparação acumulada em 12 meses, 
observou-se alta na região Sul (5,6%) e Sudeste (0,5%). Em sentido oposto, a 
região Nordeste foi o destaque negativo (-5,6%), seguido do Norte (-3,6) e 
Centro-Oeste (-2,0%). Apesar da queda no acumulado em 12 meses, algumas 
regiões já conseguiram reverter suas tendências ao longo do último ano, efeito 
ligado ao gradual aumento da atividade econômica e melhoria do mercado de 
trabalho. Caso esse cenário continue, espera-se convergência da recuperação 
de crédito para as demais regiões a níveis positivos ao longo do ano. 

 
Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

9. Feiras 

 
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 
 
13/03/2018 até 16/03/2018 – 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: Shoppings 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 
 
20/03/2018 até 24/03/2018 – EXPOPRINT LATIN AMERICA 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/03/2018 até 23/03/2018 – SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Rio Centro Pavilhão 4 Climatizado 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
25/03/2018 até 25/03/2018 – VAI TOTÓ 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Parque Farroupilha 
Cidade: Porto Alegre – RS 
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03/04/2018 até 05/04/2018 – AUTOCOM 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/04/2018 até 05/04/2018 – FOTOGRAFAR 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/04/2018 até 08/04/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE ES 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Arena Shopping Vitória 
Cidade: Vitória – MG 
 
04/04/2018 até 05/04/2018 – SUL ENERGIA 
Setor: Energia 
Local: Centro de Eventos do BarraShoppingSul 
Cidade: Porto Alegre – RS 
 
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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