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1. MDIC 

Armando Monteiro lança projeto para incentivar exportações do Agreste 
pernambucano 

 
21 de Janeiro de 2016 

Fonte: MDIC 
 

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando 
Monteiro, lança nesta sexta-feira (22) as ações do Plano Nacional da Cultura 
Exportadora (PNCE) voltadas para o Agreste de Pernambuco. O evento de 
lançamento acontecerá no Espaço Cellebre, em Santa Cruz do Capibaribe, a 
partir das 10 horas. 

No âmbito do PNCE, o ministro Armando Monteiro anunciará o início do 
trabalho de capacitação de 146 micro, pequenas e médias empresas de Santa 
Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama que, ao final do projeto, estarão 
preparadas para exportar. O trabalho de preparação dessas empresas para o 
mercado internacional será feito por extensionistas do Projeto Extensão 
Industrial Exportadora (PEIEX), executado pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), sob a coordenação da Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).  O convênio entre o MDIC/Apex-
Brasil e a UFPE, que será assinado durante a cerimônia terá vigência de 24 
meses. 

Na região do Agreste o foco principal será em empresas dos setores de 
têxteis e confecções. Empresas interessadas podem participar do evento desta 
sexta-feira, quando haverá, no período da tarde, atendimento específico sobre 
o programa. Nos demais dias, empresas da região do Agreste podem procurar 
o Núcleo Operacional do PEIEX que funcionará no campus da UFPE, em 
Caruaru. Ou entrar em contato com a Apex-Brasil pelo e-mail 
apexbrasil@apexbrasil.com.br ou pelo site www.apexbrasil.com.br. 
Como funciona o PEIEX 

Após passarem por uma avaliação, as empresas recebem equipes 
técnicas que ajudam, em um primeiro momento, a fazer avaliação e diagnóstico 
dos processos e dos produtos. A partir daí, são implantadas as melhorias e a 
adequação dos produtos para a exportação. Além disso, é oferecida uma 
consultoria de inteligência comercial para identificar quais mercados oferecem 
as melhores oportunidades. 

As empresas que participam do PEIEX se qualificam para participar de 
ações de promoção comercial desenvolvidas pela Apex-Brasil e seus parceiros, 
como feiras, missões comerciais, rodadas de negócios com compradores 
internacionais, voltados para o seu tipo de produto ou serviço. 
PEIEX em Pernambuco 

Ainda em 2016, outros dois núcleos do PEIEX serão instalados em 
Pernambuco: um em Recife, com foco em empresas da capital e da região 
metropolitana, que também será executado pela UFPE, e outro em Petrolina, 
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voltado para empresas instaladas tanto em Petrolina quanto em Araripina, cuja 
execução será feita pela Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de 
Petrolina (FACAPE). 

No total, 522 empresas pernambucanas dos segmentos de alimentos e 
bebidas, têxteis e confecções, metalmecânico, gesseiro, frutas, couro e 
calçados, e vinhos serão capacitadas para a exportação no estado entre 2016 
e 2018. Para os três núcleos, o orçamento é de R$ 3,470 milhões, sendo que 
R$ 2,41 milhões serão aportados pela Apex-Brasil e R$ 1,06 milhão será 
contrapartida dos parceiros (UFPE e FACAPE). As empresas não têm custo 
financeiro para participar. 

O projeto é desenvolvido pela Apex-Brasil em regiões com potencial 
industrial, sempre em parceria com instituições locais, como universidades, 
centros tecnológicos e federações de indústrias. Em cada região de atuação, 
são instalados Núcleos Operacionais do PEIEX que contam com uma equipe 
de técnicos extensionistas, cuja missão é qualificar as empresas. 

Para 2016, estão previstas ações do PEIEX em 17 estados brasileiros. O 
primeiro a receber a instalação de um núcleo este ano é Pernambuco. A meta 
nacional é atender 3 mil empresas. No Nordeste, a perspectiva para 2016 é a 
instalação de dez Núcleos Operacionais: Recife, Caruaru, Petrolina, Salvador, 
Ilhéus, Maceió, Aracaju, Fortaleza, Natal e Campina Grande. 
Ações do PNCE em Pernambuco      

O ministro Armando Monteiro lançou em novembro do ano passado o 
PNCE em Pernambuco. Braço regional do Plano Nacional de Exportações, o 
programa tem o objetivo de disseminar a cultura exportadora, incentivando 
empresas instaladas nas mais diversas regiões do estado a iniciarem ou 
fortalecerem suas atividades em mercados estrangeiros. 

Desde o ano passado, equipes técnicas do MDIC têm visitado polos 
industriais de Pernambuco, como a região do Agreste e Araripina, para realizar 
diagnósticos setoriais e identificar empresas com potencial exportador. 

Além das instalações dos Núcleos Operacionais do PEIEX, estão 
previstas uma série de ações do PNCE específicas para empresas 
pernambucanas. Entre as principais estão: a implantação de um Projeto 
Setorial do Gesso em Araripina; o treinamento de agentes de comércio exterior; 
a realização de pesquisa de mercado, para os setores têxtil e de confecções; a 
realização de uma edição do “Encontro de Negócios Itinerante no Brasil - Têxtil 
e Calçados”, com rodadas de negócios entre empresas pernambucanas e 
compradores estrangeiros; o treinamento em exportação para empresas de 
pequeno porte; oficinas de competitividade; rodadas de negócio “Brasil Trade”;  
e a participação em eventos internacionais  como o Circuito Moda Nova York e 
a Feira Colômbia Moda; além de outras ações.   
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=5&noticia=14284 
 

Voltar ao índice  

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=5&noticia=14284
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2. Comércio 

Nove em cada dez brasileiros consumiram menos em 2015, aponta 
pesquisa 

 
21 de Janeiro de 2016 

Fonte: UOL 
 

De cada dez brasileiros, nove afirmam ter reduzido o consumo em 2015, 
comparado ao ano anterior. O dado faz parte de uma pesquisa do instituto Data 
Popular divulgada nesta quinta-feira (21). De acordo com o estudo, 91% dos 
entrevistados deixaram de comprar algo que desejavam no ano passado. 

A crise econômica do país, com inflação alta e recessão, foi a principal 
razão pela qual os consumidores deixaram de comprar em 2015, segundo a 
pesquisa. 

Entre os desejos não consumados no ano, 65% dos entrevistados 
afirmaram que deixaram de viajar para fora do Brasil. Para 63%, a compra da 
casa própria foi adiada. 

Eletrodomésticos (54%), carro (48%), móveis (47%) e computador (45%) 
foram outros itens que tiveram a compra adiada em 2015, além da reforma da 
casa (41%). 

No entanto, apesar do cenário pessimista, 72% dos que deixaram de 
consumir no ano passado esperam alcançar pelo menos um dos objetivos em 
2016. Para isso, 62% afirmam estar poupando dinheiro e 56% esperam obter 
financiamento. 
Metodologia 

A pesquisa "O Brasil em 2016", do Data Popular, foi realizada entre os 
dias 4 e 12 de janeiro em 153 municípios de todos os Estados brasileiros. 
Foram entrevistados 3.500 consumidores com  de 16 anos. A margem de erro é 
de 1,66 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de 
confiança de 95%. 
 
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/01/21/nove-em-cada-dez-
brasileiros-consumiram-menos-em-2015-aponta-pesquisa.htm 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Bancos 

Bancos se unem para criar empresa de análise de crédito 

 

22 de Janeiro de 2016 
Fonte: Rede Notícias 

 
O Banco do Brasil, Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Itaú 

Unibanco e Santander se uniram para criar uma empresa gestora de 
inteligência de crédito, que permitirá ao setor bancário e demais instituições da 
área aprimorar a capacidade de análise e gestão de suas carteiras de 
empréstimos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas (empresas). A 
expectativa é que serão necessários quatro anos para a estruturação 
tecnológica e geração de dados que viabilizem a operação da empresa 
gestora. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban). 

Segundo a Febraban, com a autorização prévia dos clientes, as 
instituições repassarão dados cadastrais e de crédito de pessoas físicas e 
jurídicas à gestora de inteligência, que formará um perfil desses clientes. “Em 
longo prazo, a criação da gestora proporcionará melhores condições na oferta 
e maior agilidade na liberação de operações de crédito com prazos e parcelas 
mais adequados à capacidade de pagamento e ao perfil de cada cliente”, 
destacou a federação. 

A Febraban acrescentou que a expectativa é de que a empresa gestora 
e o consequente aperfeiçoamento da análise e gestão do crédito contribuam, 
no futuro, para a queda de spreads (diferença entre a taxa de captação de 
recursos pelos bancos e a cobrada dos clientes), da inadimplência e do 
superendividamento de clientes. 
 
http://www.redenoticia.com.br/noticia/2016/bancos-se-unem-para-criar-
empresa-de-analise-de-credito/80041 
 

Voltar ao índice 

http://www.redenoticia.com.br/noticia/2016/bancos-se-unem-para-criar-empresa-de-analise-de-credito/80041
http://www.redenoticia.com.br/noticia/2016/bancos-se-unem-para-criar-empresa-de-analise-de-credito/80041
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Bandeiras menores ganham fatia de mercado, mas não ameaçam 
gigantes 

 
21 de janeiro de 2016 

Fonte: ABRAS 
 

O fim da restrição da Elo com a credenciadora Cielo e da Hiper com a 
Rede permite às empresas expandirem sua participação entre clientes e 
lojistas; crise deve prejudicar crescimento em 2016. 

As bandeiras menores de cartões, principalmente Elo e Hiper, devem 
ampliar a participação de mercado com o fim da restrição a uma única 
credenciadora, movimento iniciado no ano passado. Porém ainda não 
ameaçam as duas gigantes do setor. 

Até 2014, a Elo era aceita somente nas máquinas da Cielo e a Hiper 
somente nos terminais da Rede. O fim da exclusividade começou em 2015, em 
um piloto de 10 mil estabelecimento com máquinas da Cielo, Rede e GetNet 
(do Santander) e, posteriormente, foi estendido para mais empresas. 

"Com o fim da exclusividade, a quantidade de estabelecimentos que 
aceitam a bandeira sobe automaticamente e também se cria a possibilidade de 
mais pessoas procurarem o cartão", observou Eduardo Coutinho, professor do 
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec). 

Dados do Banco Central (BC) mostram que, no final de 2014, a Elo 
detinha 12,3% dos cartões de débitos ativos, contra 43,2% da Visa e 42,7% da 
Mastercard. O número, contudo, representa quase o dobro de 2013, quando a 
fatia de mercado era de 7,1%. 

Nos cartões de crédito, a Elo aumentou a participação em 55% de 2013 
para 2014, para uma base de 1,8 milhões de plásticos - o número, contudo, 
representava uma fatia de menos de 1% de mercado. A projeção da bandeira, 
em 2015, era alcançar uma market share de 15%, contanto débito e crédito, em 
2016. 

"Nós estamos caminhando para o pior ciclo recessivo da história e o 
mercado de cartões vai sofrer, com as pessoas consumindo menos", apontou 
Coutinho. "A projeção da Elo é bastante ousada, diante do cenário". 

Outro ponto que deve impulsionar o crescimento da bandeira controlada 
por Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, é a parceria com a Discover, empresa 
de cartões norte-americana, que permitirá que a Elo seja usada para compras 
e saques em 185 países. 

Já a Hiper, do Itaú, se viu envolvida em processo de joint venture do 
banco com a Mastercard, para criação de um novo arranjo de pagamento. 

Especialistas apontam a parceria, atualmente em análise no Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), como uma ofensiva ao 
crescimento da Elo e dizem que o novo arranjo pode resultar na substituição da 
Hiper. 
Força dos bancos 
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Tanto a Elo como a Hiper possuem a força e a capilaridade dos bancos 
que as controlam por trás da operação. Para Coutinho, a rede de agências e a 
sinergia dos conglomerados bancários podem funcionar como um 
impulsionador de crescimento para as bandeiras. 

"São os quatro maiores bancos brasileiros. Em termos de agências, toda 
a rede de Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e Itaú são clientes potenciais das 
bandeiras", avaliou. 
 
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54692 
 

Voltar ao índice 

http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54692
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Gol diminuirá pela metade o número de voos da companhia em Rondônia 

 
21 de Janeiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Não foi informado a partir de quando ou quais os voos serão cancelados. 
Empresa alega que o motivo é a queda na compra de passagens no país. 
 

A empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes anunciou esta semana que 
decidiu reduzir o número de voos de Rondônia pela metade. Como 
consequência da medida, o valor das passagens pode aumentar 
consideravelmente. Os voos cancelados resultaram em uma média de 3 mil 
vagas a menos por semana. 

Ao G1, a empresa afirmou em nota que, o principal motivo para o 
cancelamento de 50% dos voos é a realidade econômica do país, diminuindo o 
número de decolagens domésticas entre 4% e 6% em todo o país. A empresa 
afirmou também que a companhia está avaliando quais mercados serão 
reajustados, de acordo com a demanda. 

Para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Rondônia (Fecomércio-RO), a empresa havia informado sobre os possíveis 
cancelamentos no fim do ano de 2015, porém, a federação ainda vai tentar 
evitar o cancelamento. 

"A Gol já havia se manifestado sobre um prejuízo de R$ 2 bilhões 
durante o ano passado, e que isso estava impactando nos voos da empresa, 
não só aqui em Rondônia quanto nos demais estados. O impacto será grande 
em Rondônia, pois já pagamos uma passagem muito cara naturalmente, e com 
os voos deixando de existir, a tendência é que aumentem mais ainda o custo 
destas passagens", explicou o consultor da presidência da Fecomércio, Osvino 
Juraszek. 

A companhia não informou a partir de quando a ação será concretizada, 
nem quais os voos serão cancelados. 
 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/01/gol-diminuira-pela-metade-o-
numero-de-voos-da-companhia-em-rondonia.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/01/gol-diminuira-pela-metade-o-numero-de-voos-da-companhia-em-rondonia.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/01/gol-diminuira-pela-metade-o-numero-de-voos-da-companhia-em-rondonia.html
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Azul vai voar entre Campinas e Lisboa, sua primeira rota para Europa 

 
21 de Janeiro de 2016 

Fonte: Administradores 
 
Atualmente, a operação internacional da aérea, a terceira maior do Brasil, 
contempla voos para Miami e Orlando, nos Estados Unidos 
 

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras informou que seu primeiro voo regular 
para a Europa será para Portugal, com uma rota de três frequências semanais 
entre Campinas (São Paulo) e Lisboa a partir de 4 de maio. 

Atualmente, a operação internacional da aérea, a terceira maior do 
Brasil, contempla voos para Miami e Orlando, nos Estados Unidos, para 
Caiena, na Guiana Francesa, e voo sazonal na alta temporada para Punta del 
Este, no Uruguai, que se encerra em fevereiro. A companhia suspendeu planos 
de voar para Nova York, desmotivada pela alta do dólar. 

A rota para Lisboa, que pode chegar a seis frequências semanais na alta 
temporada, ainda depende de autorização das autoridades aeroportuárias 
brasileiras e portuguesas. 

"O desembarque da companhia na Europa faz parte de um 
planejamento estratégico e de malha – a empresa será a única aérea de 
bandeira brasileira a ter voos sem escalas para Portugal", disse a Azul em 
comunicado. 

A operação será realizada com jatos A330, da Airbus, com novos 
interiores. 

Segundo a empresa, o acordo de compartilhamento de voos com a 
portuguesa TAP -- adquirida por consórcio formado pelo fundador da Azul, 
David Neeleman, e o empresário português Humberto Pedrosa -- vai permitir 
ligações de Lisboa para mais de 80 destinos em 35 países. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/azul-vai-voar-entre-
campinas-e-lisboa-sua-primeira-rota-para-europa/107851/ 
 

Voltar ao índice  

http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/azul-vai-voar-entre-campinas-e-lisboa-sua-primeira-rota-para-europa/107851/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/azul-vai-voar-entre-campinas-e-lisboa-sua-primeira-rota-para-europa/107851/
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6. Comércio Eletrônico 

Clientes engajados a comentários compram 33% a mais no e-commerce 

 
22 de Janeiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

O levantamento realizado pela Yourviews, empresa especializada em 
avaliações para e-commerce, monitorou mais de 150 lojas virtuais brasileiras e 
chegou à conclusão de que 92% dos e-consumidores confiam nas 
recomendações feitas pelos seus amigos na hora de efetivar as compras 
online. 

De acordo com os dados, até 38% dos consumidores que fazem uma 
pergunta acabam fechando o negócio. Já aqueles clientes que se engajam com 
reviews compram 33% mais do que os outros usuários. Além disso, a pesquisa 
ainda apontou que houve um aumento de 4% no ticket médio, esse 
crescimento está relacionado com as avaliações de forma que produtos mais 
caros são melhores classificados pelos consumidores e instigam mais 
compras. 

Ainda segundo o estudo, no ano passado o ticket médio dessas lojas 
ficou em torno de R$312,18. O levantamento também levou em consideração 
as regiões que mais compraram nesse período, dentre elas estão São Paulo 
com 38%, seguido pelo Rio de Janeiro com 13%, Minas Gerais 10%, Santa 
Catarina 7%, Rio Grande do Sul 6%, Paraná 5%, Bahia 3%, etc. 

Já a taxa de recompra apresentou um aumento de até 50%. Da mesma 
forma que, 70% afirmaram que confiam nas opiniões publicadas online por 
outros consumidores e 75% que as opiniões e não apenas classificações, são 
"importantes" ou "muito importante" para sua decisão de compra.   
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11508/clientes-engajados-a-comentarios-
compram-33-a-mais-no-e-commerce 
 

Voltar ao índice  
 

http://www.varejista.com.br/noticias/11508/clientes-engajados-a-comentarios-compram-33-a-mais-no-e-commerce
http://www.varejista.com.br/noticias/11508/clientes-engajados-a-comentarios-compram-33-a-mais-no-e-commerce
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7. Emprego 

Comércio e serviços podem demitir 2 milhões em 2016, prevê RC 
Consultores  

 
21 de janeiro de 2016 

Fonte: Info Money 
 
O Ministério do Trabalho e Previdência Social informou nesta quinta-feira que 
1,542 milhão de vagas foram fechadas em 2015 
 

Os setores de comércio e de serviços podem demitir dois milhões de 
empregados ao longo de 2016. Essa é a avaliação do analista econômico da 
RC Consultores Everton Carneiro. 

A previsão de Carneiro se baseia em um corte porcentual de vagas 
nesses segmentos na mesma magnitude ao feito na indústria da 
transformação, até agora o setor mais afetado pela onda de demissões. 

O Ministério do Trabalho e Previdência Social informou nesta quinta-feira 
que 1,542 milhão de vagas foram fechadas em 2015. Mais de 600 mil cortes 
ocorreram somente na indústria da transformação, o que equivale a 7% da 
força de trabalho nesse segmento. 

"O comércio e os serviços empregam 27 milhões de trabalhadores. Caso 
esses setores sofram o mesmo ajuste que a indústria está sofrendo, podemos 
chegar a 2 milhões de desempregados em 2016", avaliou Carneiro. 

Ao longo de 2015, o comércio fechou 218.650 vagas, enquanto o setor 
de serviços demitiu 276.054 empregados. 

O analista pontua que ambos os setores passaram a ter saldos líquidos 
negativos somente em julho do ano passado, muito mais tarde que o restante 
dos setores da economia. "Os dados de dezembro mostram uma velocidade 
surpreendente na deterioração do emprego", afirmou. "O processo de 
demissões no comércio e no serviços começou tarde e pode durar muito 
tempo. O potencial de estrago na economia é muito grande", afirmou Carneiro. 
 
http://www.infomoney.com.br/carreira/emprego/noticia/4536282/comercio-
servicos-podem-demitir-milhoes-2016-preve-consultores 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Azul cortará oferta doméstica em 7% e enviará aeronaves à TAP, diz 
presidente 

21 de Janeiro de 2016 
Fonte: DCI 

 
Antonoaldo Neves disse ainda que pode haver redução na capacidade ao 
segmento internacional 
 

A malha prevista pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras para abril vai ter um 
corte de 7 por cento na oferta em relação ao começo deste ano, disse a empresa à 
Reuters nesta quinta-feira. 

Segundo o presidente da companhia aérea, Antonoaldo Neves, pode haver 
redução de capacidade também no segmento internacional neste ano, mas é cedo 
para ter certeza. 

Em meio aos planos de redução de oferta, a companhia disse que vai 
enviar à portuguesa TAP nove jatos E190 da Embraer, seis ATRs e dois A330, da 
Airbus, estes últimos que fariam a rota para Nova York. A companhia também vai 
devolver três E190 cujo contrato de leasing está perto de acabar. 

Atacadista Roldão e Mega Atacadista se unem 

19 de Janeiro de 2016 
Fonte: No Varejo 

 
As duas redes fazem parceria para trabalhar juntas em cidades do interior paulista. 
Entenda 

 
As redes de cash and carry Atacadista Roldão e Mega Atacadista se unem 

para atuar juntas nas cidades de Limeira, Rio Claro, Bauru e Marília - todas no 
interior de São Paulo. 

Com a parceria, as lojas do Mega Atacadista nessas cidades ganharão o 
selo Roldão, o que significa que continuarão com o nome Mega Atacadista, porém, 
com o selo do Roldão. 

Com isso, o Atacadista Roldão aumenta a presença no Estado paulista para 
27 lojas. As empresas anunciaram a parceria como uma estratégia de 
incorporação. “Este é o caminho mais inteligente, pois vamos caminhar juntos para 
desbravar o interior de São Paulo. Juntos somos ainda mais fortes e vamos 
continuar expandindo”, afirmou, em nota, Ricardo Roldão, presidente do Atacadista 
Roldão. 

A ideia de Roldão é chegar ao fim do ano com 31 lojas no Estado de São 
Paulo. “Vamos continuar investindo em regiões do Estado de São Paulo para 
contribuir com o desenvolvimento econômico, gerar novas oportunidades de 
emprego e oferecer facilidades para os empreendedores e consumidores”, disse 
Roldão. 

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
20/01/2016 até 22/01/2016 - SHOWTEC 
Setor: Agronegócio  
Local: Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias  
Cidade: Maracaju – MS  
 
22/01/2016 até 25/01/2016 - EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2016 -EDIÇÃO 
IMIGRANTES 
Setor: Multisetores  
Local: São Paulo Expo (Imigrantes)  
Cidade: São Paulo – SP  
 
27/01/2016 até 30/01/2016 - FIOSP 
Setor: Saúde  
Local: Pavilhões de Exposições do Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
01/02/2016 até 05/02/2016 - SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio  
Local: Show rural Coopavel  
Cidade: Cascavel – PR  
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - BURDA EXPO 2016 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Centro de Eventos São Luís  
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - VITÓRIA STONE FAIR / MARMOMACC LATIN 
AMERICA 
Setor: Mineração  
Local: Carapina Centro de Eventos  
Cidade: Serra – ES  
 
17/02/2016 até 18/02/2016 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
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23/02/2016 até 25/02/2016 - SUPERSHOWROOM 2016 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
27/02/2016 até 01/03/2016 - CRAFT DESIGN 
Setor: Utilidades do Lar  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
29/02/2016 até 03/03/2016 - D.A.D. 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
02/03/2016 até 06/03/2016 - SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Engenharia e Arquitetura  
Local: Centro de Convenções de Pernambuco  
Cidade: Olinda – PE  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - EXPOPARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva  
Cidade: Paranavaí- PR  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: CEPUC - Centro de Eventos da PUC/RS  
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
08/03/2016 até 13/03/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
08/03/2016 até 11/03/2016 – AGRESTE TEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo de Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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