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1. Comércio 

Setor de suplementos nutricionais cresce no faturamento 
 

09 de Março de 2016 
Fonte: IN 

 
O consumo de suplementos nutricionais tem se tornado uma tendência e 

vem ganhando espaço na vida dos brasileiros. O setor registrou um 
faturamento de R$1,32 bilhão em 2015, com crescimento de 12% em relação 
ao período anterior. Esta ascensão constante nos últimos cinco anos releva o 
pleno potencial de mercado no Brasil, além disso, o país cada vez mais 
proporciona novos negócios no varejo, com a abertura de franquias, body 
shops e e-commerce especializado. 

Segundo dados da Euromonitor, nos últimos cinco anos o mercado de 
alimentos saudáveis teve um crescimento relevante, e a indústria da 
suplementação nutricional também está atenta às novas necessidades e 
desejos do consumidor. De acordo com o presidente da Brasnutri, Synésio 
Batista da Costa, o mercado brasileiro da suplementação é atraente para as 
grandes marcas e abre oportunidades, não apenas para as empresas 
tradicionais do segmento, como também para novos empreendedores. "As 
empresas nacionais estão investindo cada vez para desenvolver produtos 
diversificados que colaborem para que as pessoas possam ter uma vida 
equilibrada. Além da proteína em pó, as marcas oferecem alternativas que 
estimulam uma alimentação saudável, como os diversos tipos de sabores das 
barrinhas, produtos sem glúten, vegan e alimentos como massas, cereais e 
sobremesas fit com alta concentração protéica. É comprovado que esses 
produtos fornecem uma série de benefícios para o organismo", declara o 
presidente. 

Para Synésio, é preciso ainda desmistificar o uso da suplementação e 
mostrar que o consumo é apropriado para todos os públicos, desde que 
busquem uma orientação profissional. "O uso da suplementação já não é mais 
algo fora da nossa realidade, temos alguns pilares que fortalecem o 
crescimento do setor, como a expectativa de vida da população e a 
preocupação das pessoas no cuidado com a beleza, saúde e bem-estar. O 
negócio da suplementação é propício para gerar grandes possibilidades de 
desenvolvimento e atuação tanto para os profissionais de nutrição como os 
profissionais ligados à medicina esportiva. Desta maneira, o ano de 2016 
apresenta mais um salto no segmento", afirma o presidente da Brasnutri. 

O Brasil possui hoje mais de 2.500 lojas especializadas de suplementos 
nutricionais, espalhadas em todo o território nacional e que representam 90% 
do canal de distribuição dos produtos. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/setor-de-suplementos-
nutricionais-cresce-no-faturamento 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Vendas do comércio varejista têm queda de 1,5% em janeiro 
 

10 de Março de 2016 
Fonte: EBC 

 
De janeiro de 2015 a janeiro de 2016, queda nas vendas do comércio varejista 
atinge 10,3% 
 

As vendas do comércio varejista do país fecharam janeiro deste ano com 
retração de 1,5% sobre dezembro, na série livre de influências sazonais. Quando 
comparada a janeiro de 2015, série sem ajuste sazonal, a queda chega a 10,3% 
no décimo resultado negativo consecutivo. 

No acumulado dos últimos doze meses, a queda é de 5,2% - a perda mais 
intensa de toda a série histórica, iniciada em 2001, mantendo uma trajetória de 
redução iniciada em julho de 2014, quando chegou a 4,3%. 

Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) foram divulgados hoje 
(10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicam que a 
receita nominal do setor fechou janeiro estável na série livre de influências 
sazonais (0,1% de variação) e crescimento de 1% em relação a janeiro do ano 
passado. No acumulado dos últimos doze meses, a receita nominal acusou 
diminuição de 2,8%. 
Média móvel 

Com a redução de 1,5% verificada em janeiro, frente a dezembro de 2015, 
a variação da média móvel trimestral (comparada à média móvel dos três meses 
encerrados em dezembro) ampliou o ritmo de redução ao passar de -0,5% para 
1,2%. Já a média móvel da receita nominal fechou também estável (-0,1%) em 
janeiro. 

Na série sem ajuste sazonal, o total das vendas assinalou uma redução de 
10,3% em relação a janeiro de 2015, décima variação negativa consecutiva nesse 
tipo de comparação. Assim, o resultado para o volume de vendas teve perda de 
ritmo em relação ao segundo semestre de 2015 (-6,3%). 

A taxa anualizada de -5,2%, indicador acumulado nos últimos 12 meses, 
assinalou a perda mais intensa da série histórica, iniciada em 2001, e manteve a 
trajetória descendente observada a partir de julho de 2014 (4,3%). A receita 
nominal apresentou taxas de variação de 1,0% em relação a janeiro de 2015 e de 
2,8% nos últimos doze meses. 

Quanto aos dados relativos ao comércio varejista ampliado - incluindo o 
varejo e as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de 
construção - as variações sobre o mês imediatamente anterior também foram 
negativas, com taxas em janeiro de -1,6% para volume de vendas e de -0,7% para 
a receita nominal. 

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a queda foi de 13,3% para o 
volume de vendas e de 4,7% na receita nominal. No acumulado dos últimos doze 
meses, as perdas foram de -9,3% para o volume de vendas e de -2,3% para a 
receita nominal. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/vendas-do-comercio-
varejista-tem-queda-de-15-em-janeiro 
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Vendas de PCs no Brasil devem cair 18% em 2016, estima IDC Brasil 
 

09 de Março de 2016 
Fonte: Reuters 

 
As vendas de computadores pessoais devem manter tendência de 

retração em 2016, porém a um ritmo menor do que em 2015, quando atingiram 
o menor nível em 10 anos, estimou a consultoria IDC Brasil nesta quarta-feira. 

A projeção para este ano é de queda de 18 por cento nas vendas e um 
aumento de 20 por cento no valor médio dos produtos, mostrou estudo do IDC. 

O número de computadores vendidos no Brasil em 2015, somando 
desktops e notebooks, caiu 36 por cento, totalizando 6,6 milhões de unidades. 

"2015 foi o pior ano desde 2005, quando o país comercializou quase a 
mesma quantidade de máquinas, porém se tratava de um mercado novo, que 
estava em ascensão", disse em nota o analista de pesquisa da IDC, Pedro 
Hagge. 

Hagge atribuiu o recuo de 2015 à alta do dólar e aumento do 
desemprego, além da crise política e econômica, o que "refletiu diretamente na 
decisão de compra dos consumidores." 

A receita do setor em 2015, no entanto, recuou 13 por cento, com o 
crescimento de 37 por cento de um valor médio de um computador - que 
passou de 1.694 reais em 2014 para 2.323 reais no ano passado. 
 
http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN0WB2BR 
 

Voltar ao índice 

http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN0WB2BR
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3. Serviços - Bancos 

Bancos oferecem a clientes venda de dólares em caixa eletrônico 

 

09 de Março de 2016 
Fonte: EBC 

 
Instituições financeiras disponibilizam operações de câmbio em terminais de 
autoatendimento 
 

Para os brasileiros que precisam adquirir dólares, pode ser uma boa 
ideia checar as opções que os bancos oferecem. Algumas instituições 
financeiras já permitem a compra da moeda norte-americana com a rapidez e 
facilidade de um saque no caixa eletrônico. São empresas que disponibilizam 
terminais de autoatendimento para operações de câmbio. Os clientes que 
usam a opção são debitados em suas contas-correntes e sacam o valor 
correspondente em dólares. 

A oferta do serviço foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN) em 2012, a fim de atender à demanda da Copa das Confederações, em 
2013, e da Copa do Mundo, em 2014. No ano da Copa, algumas corretoras de 
câmbio instalaram equipamentos de troca de moeda em pontos estratégicos 
para turistas. Passado o evento, há bancos que mantêm a facilidade aos 
clientes. O Banco Central não informou quantos terminais do tipo há no país. 
Porém, o Santander e o Banco do Brasil (BB) confirmaram à Agência Brasil que 
disponibilizam o serviço apenas para correntistas. 

O Santander informou que começou a implantar os terminais em 2014 e, 
atualmente, dispõe de 121 equipamentos. Eles estão distribuídos em agências, 
postos de atendimento e aeroportos. O banco destacou que o cliente que usa o 
caixa eletrônico tem isenção da tarifa cobrada no caixa, além de taxas de 
câmbio mais competitivas. No caso do BB, a instituição financeira iniciou um 
projeto-piloto em fevereiro de 2015. Atualmente, dispõe de 16 terminais para a 
compra de dólares. 

Segundo o gerente executivo da Diretoria de Soluções de Atacado do 
banco, Paulo Guimarães, as máquinas estão no Distrito Federal, Rio de 
Janeiro, em São Paulo, Santa Catarina,  no Tocantins, em Sergipe, no Rio 
Grande do Sul e em Minas Gerais. Os terminais mais recentes são os dos 
aeroportos de Cumbica, em Guarulhos (SP), e do Juscelino Kubitschek, em 
Brasília, implantados em fevereiro. O Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 
tem um caixa eletrônico para câmbio desde dezembro. 

Guimarães explicou que antes de pôr o sistema em operação foi preciso 
adaptar as máquinas, importadas dos Estados Unidos. “É preciso adequar as 
notas de real, que têm tamanhos diferentes”, diz. Segundo o diretor, a 
alternativa tem sido bem aceita pelos clientes. De acordo com ele, nas 
agências com terminais, cerca de 25% das operações de câmbio são feitas por 
meio deles. 
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Segundo Paulo Guimarães, há intenção de expandir o modelo. “Nós 
vamos expandir naquelas praças que mais tiverem volume e movimentação de 
câmbio”. O Banco do Brasil informou ainda que estuda ampliar o sistema para 
permitir a troca de outras moedas, além do dólar. O limite para saques pelo 
modelo é o autorizado pelo Banco Central, de US$ 3 mil por dia. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/bancos-oferecem-
clientes-venda-de-dolares-em-caixa-eletronico 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Cartão de Crédito 

Taxa de juros no cartão de crédito em fevereiro é a maior desde outubro 
de 1995 

 
10 de Março de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

As taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser elevadas em 
fevereiro de 2016, sendo esta a segunda elevação no ano e décima sétima 
elevação consecutiva. 

De acordo com Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de 
estudos da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac), estas elevações podem ser atribuídas aos seguintes 
fatores: 

Cenário econômico que aumenta o risco do crescimento nos índices de 
inadimplência. Este cenário se baseia no fato dos índices de inflação mais 
elevados, aumento de impostos e juros maiores reduzirem a renda das 
famílias. Agregado a isto o baixo crescimento econômico, o que deve promover 
no crescimento dos índices de desemprego. Tudo isto somado e o fato de que 
as expectativas para 2016 serem igualmente negativas quanto a todas estes 
fatores leva as instituições financeiras a aumentarem suas taxas de juros para 
compensar prováveis perdas com a elevação da inadimplência. 

Em pessoa física, das seis linhas de crédito pesquisadas, todas tiveram 
suas taxas de juros elevadas no mês (juros do comércio, cartão de crédito 
rotativo, cheque especial, CDC-bancos-financiamento de veículos, empréstimo 
pessoal-bancos e empréstimo pessoal-financeiras). 

A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma elevação 
de 0,10 ponto percentual no mês (2,72 pontos percentuais no ano) 
correspondente a uma elevação de 1,30% no mês (1,91% em 12 meses) 
passando a mesma de 7,67% ao mês (142,74% ao ano) em janeirode 2016 
para 7,77% ao mês (145,46% ao ano) em fevereiro de 2016 sendo esta a maior 
taxa de juros desde fevereiro de 2005. 

Já a taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou uma 
elevação de 0,10 ponto percentual no mês (1,92 ponto percentual em 12 
meses) correspondente a uma elevação de 2,31% no mês (2,90% em 12 
meses) passando a mesma de 4,33% ao mês (66,31% ao ano) em janeiro de 
2016 para 4,43% ao mês (68,23% ao ano) em fevereiro de 2016 sendo esta a 
maior taxa de juros desde janeiro de 2009. 

Considerando todas as elevações da taxa básica de juros (Selic) 
promovidas pelo Banco Central desde março de 2013, tivemos neste período 
(março de 2013 a fevereiro de 2016) uma elevação da Selic de 7,00 pontos 
percentuais (elevação de 96,55%) de 7,25% ao ano em março de 2013 para 
14,25% ao ano em fevereiro de 2016. 
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Neste período a taxa de juros média para pessoa física apresentou uma 
elevação de 57,49 pontos percentuais (elevação de 65,35%) de 87,97% ao ano 
em março de 2013 para 145,46% ao ano em fevereiro de 2016. 

Nas operações de crédito para pessoa jurídica houve uma elevação de 
24,65 pontos percentuais (elevação de 56,56%) de 43,58% ao ano em março 
de 2013 para 68,23% ao ano em fevereiro de 2016. 

Tendo em vista o cenário econômico atual, que aumenta o risco de 
elevação dos índices de inadimplência, a tendência é de que as taxas de juros 
das operações de crédito voltem a ser elevadas nos próximos meses. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/taxa-de-juros-no-cartao-de-credito-em-
fevereiro-e-a-maior-desde-outubro-de-1995/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços - Telecomunicações 

Anatel divulga novas medidas para combater roubo e furto de celulares 

 
08 de Março de 2016 

Fonte: Anatel 
 

A partir de agora, as pessoas poderão bloquear, em todo o País, 
celulares perdidos, extraviados ou roubados informando à prestadora tão 
somente o número da linha. Não haverá necessidade de fornecer o IMEI 
(sequência numérica do celular equivalente ao chassi do automóvel). 

Outra novidade é a possibilidade de o usuário dar início ao processo de 
bloqueio do aparelho na delegacia de polícia, no momento do registro da 
ocorrência. Hoje, as polícias civis dos estados da Bahia, Ceará e Espírito Santo 
já têm acesso ao sistema que permite o bloqueio. Em breve, a funcionalidade 
estará disponível também para a Polícia Federal e para as polícias civis de 
Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. As demais polícias civis que 
tenham interesse em ter acesso ao sistema podem entrar em contato com a 
Agência por meio dos e-mails coge@anatel.gov.br ou prre@anatel.gov.br para 
obter mais informações. 

Lojistas e transportadores também poderão dar início ao processo de 
bloqueio nas delegacias para impedir a utilização indevida de grandes 
quantidades de celulares novos furtados ou roubados. Neste caso, porém, é 
preciso informar os IMEIs dos aparelhos constantes nas notas fiscais - isso 
porque os telefones novos não estão habilitados junto às prestadoras, e, 
portanto, ainda não possuem números de linha para uso. 

"O objetivo das medidas é eliminar a utilidade dos celulares furtados e 
roubados, o que certamente contribuirá para inibir crimes contra pessoas, 
estabelecimentos comerciais e veículos de transporte de carga", disse o 
presidente da Anatel, João Rezende, durante a entrevista coletiva sobre as 
inovações. 

O superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, José 
Alexandre Bicalho, explicou que o bloqueio de celulares perdidos, furtados e 
roubados é possível por meio do Cadastro Nacional de Estações Móveis 
Impedidas (CEMI), sistema coordenado pela Anatel e administrado pelas 
prestadoras de serviços móveis. 

Hoje a base de dados do CEMI tem cerca de 6,5 milhões de celulares 
registrados, que não podem ser mais utilizados. Desde a sua criação, o 
sistema vem evoluindo e acompanhando o desenvolvimento das tecnologias 
móveis (TDMA, GSM, 3G, LTE).  

Em dezembro de 2014, o CEMI foi integrado à base mundial de 
celulares administrada pela GSM Association (GSMA). "Essa integração 
permite a troca de informações entre todos os países conectados à GSMA e 
evita que terminais roubados, perdidos e extraviados em outros países sejam 
ativados no Brasil e vice versa", informou Bicalho. 
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O CEMI também permite que as pessoas consultem, pela internet, se 
um celular está bloqueado por roubo ou furto. Basta acessar 
www.consultaaparelhoimpedido.com.br. Essa consulta é recomendável antes 
da compra de celulares, especialmente no caso de equipamentos de "segunda 
mão". 

Para realizar a consulta no site, é necessário que o usuário digite o IMEI 
do equipamento, que pode ser obtido na caixa do produto, na nota fiscal, ou 
diretamente no próprio celular - discando *#06#. 
 
http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php/noticias/1012-anatel-divulga-
novas-medidas-para-combater-roubo-e-furto-de-celulares 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Pesquisa elege aeroporto de Curitiba o melhor do país 

 
09 de Março de 2016 

Fonte: EBC 
 

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na 
região metropolitana de Curitiba (PR), foi eleito o melhor do Brasil, vencendo a 
segunda edição do Prêmio Aeroportos + Brasil, concedido pela Secretaria de 
Aviação Civil (SAC), da Presidência da República. 

Foram ouvidos 52 mil usuários de voos domésticos e internacionais em 
15 aeroportos brasileiros ao longo de 2015. Em 2014, o prêmio foi concedido 
ao Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre, no Recife. 

Ao todo, 11 categorias compõem a premiação referente a 2015. Além de 
vencer o prêmio Aeroporto + Brasil, que é o principal, o aeroporto de Curitiba 
foi o mais bem avaliado em três outras categorias: Restituição de Bagagem + 
Eficiente; Aeroporto + Cordial; e Raio-X + Eficiente. 

Dois terminais venceram em duas categorias. O Aeroporto Internacional 
Governador Aluízio Alves, em Nastal, venceu a de Check-in + Eficiente, e de 
Aeroporto + confortável; enquanto o Aeroporto Internacional de Viracopos, em 
Campinas (SP), ganhou nas categorias Aeroporto com + Facilidades ao 
Passageiro e Aeroporto + Limpo. A categoria Serviço Público + Eficiente foi 
vencida pelo Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, de 
Brasília. 

Segundo o ministro da SAC, Guilherme Ramalho, a qualidade dos 
serviços prestados pelos aeroportos tem aumentado sensivelmente nos últimos 
anos. No entanto, disse ele, alguns serviços continuam sendo bastante 
criticados pelos passageiros. “Em quase todos aeroportos, o ponto mais crítico 
foram os altos valores cobrados para alimentação e estacionamento. Apesar de 
todos já terem wifi, esse tipo de serviço também foi mal avaliado no que se 
refere à velocidade e disponibilidade”, disse o ministro à Agência Brasil. 

Este ano, a SAC dedicou duas premiações às companhias aéreas. A 
Azul Linhas Aéreas venceu na categoria Empresa Aérea com Check-in + 
Rápido, por registrar o menor tempo médio de espera nos balcões; e a Gol 
Linhas Aéreas ganhou na de Restituição de Bagagem + Eficiente, por registrar 
o menor tempo entre a chegada da aeronave e a entrega da última bagagem 
na esteira. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/pesquisa-elege-
aeroporto-de-curitiba-o-melhor-do-pais 
 

Voltar ao índice  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/pesquisa-elege-aeroporto-de-curitiba-o-melhor-do-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/pesquisa-elege-aeroporto-de-curitiba-o-melhor-do-pais
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7. Comércio Eletrônico 

Pesquisa confirma tendência de redução do frete grátis nas compras pela 
internet 

 
10 de Março de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

O atual momento econômico do país provocou mudanças no processo 
de decisão de compra via internet. As lojas reduziram a oferta de frete grátis e 
os e-consumidores passaram a optar pelo pagamento à vista ou em até três 
parcelas, devido às altas taxas de juros e ao aumento do índice de 
desemprego. 

Em 2013, 59% das compras online eram feitas com frete grátis. Em 
2015, apenas 40%, e mesmo assim para produtos de maior valor agregado ou 
em datas promocionais. 

Com o agravamento da crise, a partir de julho de 2015, a forma de 
pagamento das compras também mudou: em dezembro de 2015, 42% dos 
consumidores preferiram pagar à vista. 

Em julho, eram 38%. O pagamento em até três parcelas era a escolha 
de 34% dos compradores, três pontos percentuais a menos que em julho. Com 
73,5%, o cartão de crédito continua sendo o meio de pagamento preferido dos 
consumidores online, mas houve um aumento no pagamento por boleto 
(19,6%). 

“O comércio eletrônico está amadurecendo, e o frete grátis já não 
precisa mais ser usado para estimular a compra”, diz Ludovino Lopes, 
presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net). “As 
lojas podem oferecer opções de entrega com prazos e preços diferenciados, 
como acontece em países da Europa e nos EUA”. 

Esses dados constam do 33º Webshoppers 2016, relatório que analisa a 
evolução do e-commerce, tendências, estimativas, mudanças de 
comportamento e preferências dos e-consumidores, traçando um perfil do 
setor. É realizado pela E-bit com apoio da camara-e.net e outras entidades e 
associações. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-confirma-tendencia-de-
reducao-do-frete-gratis-nas-compras-pela-internet/ 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Cade aprova operação para Bradesco assumir LeaderCard, da varejista 
Lojas Leader 

 
10 de Março de 2016 

Fonte: Reuters 
 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem 
restrições operação pela qual o banco Bradesco assume a LeaderCard, 
subsidiária de cartões da varejista fluminense Lojas Leader, pertencente ao 
BTG Pactual. 

O aval foi publicado em despacho do Cade no Diário Oficial da União 
desta quinta-feira. 

Em 1º de março, foi divulgada a intenção do Bradesco de passar a deter 
a totalidade das ações da LeaderCard em uma operação de reestruturação 
societária, de acordo com documento do Cade. 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
10/03/2016 até 12/03/2016 - SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 
Setor: Turismo 
Local: Expo Unimed 
Cidade: Curitiba – PR 
 
14/03/2016 até 18/03/2016 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro Municipal de Eventos de Limeira 
Cidade: Limeira – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ISC BRASIL 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
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15/03/2016 até 17/03/2016 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
21/03/2016 até 23/03/2016 - EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições  
Cidade: Rio Pardo – RS 
 
25/03/2016 até 06/04/2016 - EFAPI 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis 
Cidade: Santo Antonio da Platina – PR 
 
29/03/2016 até 01/04/2016 - SHOW SAFRA BR 163  
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde – MT 
 
29/03/2016 até 31/03/2016 - WTM LATIN AMERICA 
Setor: Turismo 
Local: Expo center norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/03/2016 até 31/03/2016 - BRAZIL ROAD EXPO 2016 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
30/03/2016 até 30/03/2016 – BRAZIL PROMOTION DAY RIO DE JANEIRO 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
30/03/2016 até 30/03/2016 - BRAZIL PROMOTION DAY RJ 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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