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1. MDIC 

Saldo comercial e investimento estrangeiro vão elevar reservas 
internacionais, diz ministro 

29 de Março de 2016 
Fonte: Portal Brasil 

 
Armando Monteiro avalia que volume de capital crescente e exportações 
maiores também devem financiar déficit em transações correntes 
 

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
Armando monteiro, avalia que a manutenção no ritmo dos investimentos estrangeiros 
produtivos (IDP) no Brasil e as projeções do saldo positivo na balança comercial deve 
elevar as reservas internacionais - hoje na casa dos US$ 373 bilhões. 

Isso mostra, de acordo com Monteiro, que a economia brasileira se mantém 
competitiva no cenário internacional. “Nesse momento da conjuntura internacional [de 
crise], um país diminuir a sua dependência externa é algo muito positivo. E no Brasil, a 
despeito das dificuldades que vem enfrentando, temos que destacar que o setor 
externo vem dando boas notícias”, afirmou 

O resultado positivo da soma de capital entrante e do saldo na balança devem 
ajudar o País a financiar a conta incômoda representada pelas chamadas transações 
correntes.  

As transações correntes envolvem todos os produtos e serviços que o Brasil 
negocia com o exterior. Em 2015, essas operações apresentaram déficit de US$ 58,9 
bilhões – incluindo a diferença entre receitas e gastos com exportações e importações, 
pagamentos de juros da dívida, seguros, fretes e transferências de capital. “Isso 
significa dizer que teremos como financiar esse déficit”, disse. 

Monteiro acredita que esse déficit cairá para US$ 25 bilhões em 2016, 
pressionado pela entrada de investimento estrangeiro estimado pelo ministro em algo 
próximo a US$ 70 bilhões - patamar similar ao verificado no ano passado (US$ 75 
bilhões). 

A conta menor do que será preciso financiar nas transações externas, nas 
considerações do ministro, devem também vir também da manutenção do patamar 
alto no saldo da balança comercial, que atingiu US$ 19,7 bilhões. 

No primeiro bimestre deste ano, o investimento estrangeiro somou US$ 11,4 
bilhões -superando em US$ 2,5 bilhões o aporte externo no País verificado no mesmo 
período de 2015. Já o saldo da balança comercial teve superávit até a quarta semana 
de março de US$ 7,946 bilhões, revertendo o déficit de US$ 5,941 bilhões registrado 
no mesmo período de 2015. 

 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/03/investimento-
estrangeiro-e-saldo-da-balanca-devem-financiar-deficit-transacoes-externas-
diz-ministro 
 

Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

Confiança do comércio no Brasil piora em março, mostra FGV 

 
29 de Março de 2016 

Fonte: Reuters 
 

O Índice de Confiança de Comércio (Icom) do Brasil voltou a piorar em 
março com a deterioração tanto da percepção sobre a situação atual quanto 
das expectativas, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira. 

O Icom registrou recuo de 1,7 ponto e foi a 67,1 pontos neste mês, com 
destaque para o Índice de Expectativas (IE), que foi a 73,3 pontos, com queda 
de 2,0 pontos. O Índice da Situação Atual (ISA), ainda segundo a FGV, caiu 1,2 
ponto no período, a 62,3 pontos. 

"O setor continua encontrando dificuldade para evitar a contínua queda 
das vendas e das margens de lucro. Além do ambiente econômico 
desfavorável, o aumento da incerteza no ambiente político contribuiu 
negativamente para a queda do Icom em março", afirmou o superintendente-
adjunto para ciclos econômicos da FGV/IBRE, Aloisio Campelo Jr, em nota. 
 
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0WV194   

 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Brasileiro gastou, em média, R$ 106, na Páscoa deste ano, diz SPC Brasil 

 
29 de Março de 2016 

Fonte: G1 
 

4 em cada 10 brasileiros compraram chocolates até o domingo de Páscoa. 
Principal forma de pagamento foi à vista em dinheiro. 

 
Sondagem realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 

pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 4 em 
cada 10 brasileiros (41,9%) compraram chocolates para comemorar o feriado 
até a véspera do domingo de Páscoa. 

Segundo a pesquisa, 37,8% dos entrevistados disseram que diminuíram 
o valor dos gastos na comparação com o ano passado, seja por conta do 
desemprego, por estarem mais endividados ou por redução salarial. Outros 
28,3% dos entrevistados afirmaram gastar mais do que na Páscoa de 2015 
devido à percepção de aumento nos preços do chocolate. Na média, o gasto 
total do brasileiro foi de R$ 106. A pesquisa leva em conta tanto os 
consumidores que já haviam comprado presentes antes da Páscoa como os 
que deixaram para comprar de última hora. 

Neste ano, os itens mais procurados foram os ovos de chocolate, citados 
por 66,4% dos consumidores que realizaram alguma compra para a Páscoa. 
Com percentual bastante próximo ficaram os bombons (44,1%) e as barras de 
chocolate, com 63,3% de menções. A colomba pascal (8,4%) e os ursos de 
pelúcia (2,3%) completam a lista de produtos mais comprados. 

Em dinheiro e à vista 
Quanto aos locais de compra, os supermercados (58,9%) lideraram com 

folga, bem à frente do shopping center (24,0%) e das lojas de rua (20,1%). A 
pesquisa mostra também que o pagamento dos ovos e chocolates à vista em 
dinheiro destaca-se como a principal modalidade utilizada pelos consumidores 
(52,2%), posicionando-se à frente do cartão de crédito a vista (21,8%) e do 
cartão de crédito parcelado (8,8%). 

“O dado está coerente com o atual momento econômico, em que as 
pessoas se veem obrigadas a cortar despesas para driblar a inflação e também 
estão menos seguras em seus empregos. Por isso o ideal é evitar o abuso de 
parcelamentos e realizar todos os pagamentos a vista”, orienta o educador 
financeiro do portal 'Meu Bolso Feliz', José Vignoli. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2016/03/brasileiro-gastou-
em-media-r-106-na-pascoa-deste-ano-diz-spc-brasil.html  

 
Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Sondagem da construção sobe 0,2 pontos em março 

29 de Março de 2016 
Fonte: Planeta Osasco 

 
O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 0,2 ponto em março, 

alcançando 66,8 pontos, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). O resultado sucede três recuos seguidos, que haviam levado o índice 
ao nível mínimo histórico em fevereiro. Dessa forma, o indicador no ano fechou 
com redução de 2,6 pontos, sinalizando a continuidade do encolhimento da 
atividade do setor em 2016. 

O desempenho registrado em março foi afetado pela melhora da 
perspectiva das empresas no futuro: o Índice de Expectativas (IE-CST) 
avançou 1 ponto, atingindo um total de 71,1 pontos. Dentre os quesitos 
integrantes do índice-síntese, a demanda prevista para os próximos três meses 
foi o que mais contribuiu para a alta do índice, com uma variação de 2,1 pontos 
em relação a fevereiro. 

Já o Índice da Situação Atual (ISA-CST ) recuou pelo terceiro mês 
consecutivo, alcançando 63 pontos. A maior contribuição negativa para o ISA-
CST, com queda de 0,9 ponto, em relação ao mês anterior, veio do indicador 
que capta a percepção em relação ao tamanho atual da carteira de contratos 
da empresa. Desta forma, o resultado sinaliza que ainda não há qualquer 
perspectiva de mudança de cenário negativo no curto prazo. 

“A Sondagem de março mostra que a atual situação do setor alcançou o 
pior patamar desde o início de sua série, em julho de 2010. Esta percepção 
tem se traduzido nos números do emprego, que vêm registrando queda de 
forma sistemática. A Sondagem aponta que os empresários devem continuar 
demitindo, reproduzindo a mesma dinâmica negativa do ano passado, que 
culminou com a queda acumulada de 10% do contingente de mão de obra”, 
disse Ana Maria Castelo, Coordenadora de Projetos da Construção da 
FGV/IBRE, em comunicado. 
 
http://www.planetaosasco.com/cidades/32147-sondagem-da-construao-sobe-
02-ponto-em-maro 
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Informativo SCS  

 

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

  7 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.” 

 

5. Serviços - Internet 

Ferramenta compara preços de pacotes e de viagens avulsas 

 
29 de Março de 2016 

Fonte: EXAME 
 

O comparador de preços Kayak lançou uma ferramenta que permite 
verificar de forma rápida se o preço de um pacote de viagem fechado é, de 
fato, mais barato do que a compra das passagens aéreas e diárias de hotéis de 
forma separada. 

O recurso, chamado de Package Tours, permite pesquisar preços de 
voos e hotéis para determinado destino e compará-los com os valores 
praticados em pacotes fixos vendidos por agências de viagens. 

Por enquanto, a ferramenta apresenta apenas os preços dos pacotes da 
Expedia, do Submarino Viagens e da Web Viagens. Mas, segundo o Kaiak, 
pacotes de outras empresas devem ser incluídos em breve. 

Já os preços das passagens aéreas e das diárias de hotéis podem ser 
pesquisados dentre todos os parceiros do Kayak a partir de filtros como 
popularidade, menor preço ou potencial de economia, que mostra os preços 
que estão abaixo da média histórica. 

Além do preço das passagens aéreas e hotéis também é possível incluir 
na pesquisa o valor de transfers entre o aeroporto e o hotel. Basta assinalar a 
opção na coluna que fica ao lado esquerdo da ferramenta. 

Também é possível filtrar hotéis pelo tipo de acomodação, comodidade 
oferecida (internet, piscina, etc,) e pelas refeições incluídas. O comparador de 
preços também inclui um mapa para que o viajante escolha onde se hospedar 
conforme a localização. 

De acordo com Kaio Philipe, diretor do Kayak Brasil, o objetivo da 
ferramenta é dar autonomia ao usuário para que ele possa montar seu próprio 
pacote de viagens. "Queremos que ele consiga verificar se o pacote que está 
sendo oferecido é realmente mais barato". 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/ferramenta-compara-precos-de-
pacotes-e-de-viagens-avulsas 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Meios de Pagamento 

Lojas Renner firma acordo com MasterCard para criação de 'carteira 
digital' 

29 de Março de 2016 
Fonte: Isto É Dinheiro 

 
A Lojas Renner fechou um acordo com a MasterCard para lançamento 

de uma nova ferramenta de pagamento no comércio eletrônico da rede de 
varejo de moda. A chamada carteira digital, que registra as informações do 
cliente e acelera a finalização da compra, é vista como uma etapa da 
simplificação nas transações que pode no futuro ser levada às lojas físicas, diz 
a diretora de Produtos Financeiros, Fabiana Taccola. 

 A plataforma, lançada nesta quarta-feira, vai atender primeiramente 
apenas alguns clientes selecionados na base de usuários dos cartões co-
branded (embandeirados) da Renner, mas o objetivo é atingir todos os 25 
milhões de clientes das lojas com o tempo. 

 A executiva considera que a carteira digital, com a capacidade de 
armazenar informações dos cartões para que não seja necessário repeti-las em 
todas as compras, deve auxiliar na implantação de novas tecnologias pela 
frente, como a do pagamento usando o telefone celular em lojas físicas. 

 Outras soluções de "checkout" (pagamento da conta no caixa), diz, 
passam primeiro por ter essa etapa já desenvolvida. "Qualquer evolução vai 
passar pela solução de uma carteira digital, abrem-se infinitas oportunidades", 
comenta. 

Embora tenham sido necessários aportes em tecnologia, a Renner não 
informa quais foram os investimentos para permitir a oferta desta nova 
ferramenta. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/lojas-renner-firma-acordo-
com-mastercard-para-criacao-de-carteira-digital-20160328-180706   

 
oltar ao índice 
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7. Serviços - Telecomunicações 

Apesar da pressão das teles, Anatel descarta novas regras em aplicativos 

 
28 de Março de 2016 

Fonte: DCI  
 
Abrandamento de obrigações impostas a operadoras de telefonia e TV paga é 
visto por agência reguladora como caminho mais plausível; estudo sobre 
conflito com OTT está em fase final 
 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve descartar a 
criação de novas obrigações regulatórias para os serviços OTTs (do inglês 
over-the-top content), como Netflix e Facebook. A decisão contraria a 
reivindicação antiga das teles, que cobram regras iguais para a prestação de 
serviços semelhantes. 

"O pedido das empresas [de telecomunicações] por 'justa concorrência' 
parece fazer sentido, mas a nossa análise sobre a capacidade de substituição 
dos serviços concluiu que é cedo para dizer que ela é plena, ainda que haja 
uma tendência", indicou o superintendente de competição da Anatel, Carlos 
Manuel Baigorri, em seminário realizado em São Paulo. 

Isso significa que, no entendimento da agência, as OTTs não devem 
sofrer as mesmas exigências estendidas às teles, mesmo que, em alguns 
casos - como na relação do Netflix com a TV por assinatura ou do app de 
mensagens WhatsApp frente à telefonia móvel - seus serviços se assemelhem. 
"Nossa conclusão é que a tecnologia está resolvendo o problema que exigia 
regulação - neste caso, os altos custos fixos de infraestrutura", argumentou 
Baigorri. 

Para ele, a solução não é regular as OTTs, mas desregular as 
prestadoras [de serviços] de telecom. O posicionamento é semelhante ao 
preconizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no 
caso do conflito entre taxistas e o aplicativo de motoristas sob demanda Uber - 
analogia esta citada aliás pelo próprio Baigorri. No caso, o órgão antitruste 
constatou que uma eventual desregulamentação no serviço de transporte 
individual público seria mais benéfica do que a criação de novas regras para 
aplicativos. 

No caso das teles, contudo, tal desregulamentação demandaria um 
caminho um pouco mais longo. Como publicado pelo DCI no mês passado, é 
improvável que o Congresso reveja e Lei Geral de Telecomunicações (LGT) em 
meio à crise política, ainda que uma consulta pública sobre o tema tenha 
mobilizado boa parte dos players do setor. O que já está em curso, mas por 
iniciativa da própria Anatel, é a revisão do Plano Geral de Metas de 
Competição (PGMC), que deve ser concluída em breve, instituindo quatro 
níveis de exigência baseados na atratibilidade de cada região. 

Cobrança - Diante da necessidade de encontrar novas fontes de receitas 
que compensem as perdas com voz, representantes das teles voltaram a bater 
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na tecla da cobrança sobre o tráfego gerado pelas OTTs. "Quando nosso cabo 
'entupir', nós podemos cobrar deles? Nos Estados Unidos a regra de 
neutralidade de rede permite isso", afirmou o diretor de regulação do grupo 
America Móvil, Gilberto Sotto Mayor. 

A discussão deve ser ampliada em breve, uma vez que o mercado de 
serviços de vídeo sob demanda via subscrição (ou SVOD) - maiores 
responsáveis pela banda consumida - deve crescer 33% no Brasil até 2018, de 
acordo com estudo da Ooyala em parceria com a Vindicia. A questão, 
entretanto, depende da regulamentação do Marco Civil da Internet, em fase de 
consulta pública. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/apesar-da-pressao-das-teles,-anatel-descarta-
novas-regras-em-aplicativos-id536630.html 
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8. Serviços – Transporte Aéreo 

Aeroporto Santos Dumont vai operar nas madrugadas durante as 
Olimpíadas 

29 de Março de 2016 
Fonte: Portal Fator Brasil 

 
Aviação comercial vai operar das 6h às 23h59. Aviação executiva e táxis-
aéreos poderão operar também das 22h30 às 5h59. Medida permite fluxo extra 
de 70 mil passageiros em 21 dias 
 

O Aeroporto Santos Dumont vai funcionar em horário estendido no 
período de maior movimentação aérea no Rio de Janeiro durante os Jogos 
Olímpicos, de 3 a 23 de agosto: a aviação comercial vai operar das 6h às 
23h59 e a a aviação executiva e os táxis-aéreos poderão operar também na 
madrugada, das 22h30 até as 5h59. Terminado este período, o aeroporto 
voltará a funcionar em seu horário normal, das 6h às 22h30. 

Com a ampliação do horário, o Santos Dumont poderá movimentar 70 
mil passageiros a mais. São cerca de 214 movimentos diários (chegadas e 
partidas) a mais de aeronaves. Em 21 dias de operação, a estimativa é que um 
total de 4,5 mil pousos e decolagens extras sejam realizados no terminal. "As 
medidas vão melhorar o acesso à cidade que será o coração do mundo 
durante os Jogos Olímpicos", afirma o ministro da Secretaria de Aviação, 
Mauro Lopes. 

Além de reduzir possíveis impactos meteorológicos nas operações, a 
ampliação do horário vai proporcionar maior capacidade operacional para 
atender à grande movimentação aérea que a Olimpíada trará ao Rio. Também 
facilitará a mobilidade urbana dos passageiros, uma vez que o terminal se 
localiza no centro da cidade. 

O secretário executivo da Secretaria de Aviação, Guilherme Ramalho, 
esteve no dia 28 de março(segunda-feira), no Centro de Gerenciamento da 
Navegação Aérea (CGNA), no Rio de Janeiro, para apresentar a operação 
aérea nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e anunciar a ampliação do horário 
de funcionamento do Santos Dumont. "Quem vier ao Rio terá uma excelente 
impressão quando chegar ao Santos Dumont. O aeroporto tem passado por 
uma revolução silenciosa, melhorou muito e está entregue", afirmou Guilherme 
Ramalho. 

A ampliação também reduzirá o impacto sobre o Galeão, o aeroporto 
referência dos Jogos, permitindo que as chegadas e partidas dos passageiros 
sejam mais equilibradas, o que reduz o risco de atrasos, especialmente devido 
à alta demanda de passageiros como se prevê durante um evento de grande 
atração. 

Logística superlativa —Mais de 1 milhão de atletas, delegações e 
turistas circularão pelos aeroportos cariocas e 4,7 milhões de volumes de 
bagagem serão processados ao longo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O 
megaevento vai trazer ao Brasil delegações de 206 países e mais de 100 
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chefes de Estado. Trinta e nove aeroportos estarão envolvidos na operação 
especial do setor, todos nas cidades-sede ou a até 200 km delas. 

A Secretaria de Aviação estima que quatro mil são atletas paralímpicos, 
reforçando o desafio da acessibilidade nos aeroportos. Em torno de 2.200 
controladores de voo já receberam treinamento específico para o evento e mais 
de 1 mil vagas extras serão criadas nos pátios dos terminais para 
estacionamento de aeronaves no período. 

"A experiência que o Brasil e nossas instituições ganharam realizando 
grandes eventos não pode ser desprezada. Isso deriva de um planejamento 
integrado dos órgãos do setor na Comissão Nacional de Autoridades 
Aeroportuárias (Conaero). A troca rápida de informações entre os órgãos é o 
segredo para o sucesso", avaliou Ramalho. 

Cerca de mil voluntários participam do atendimento ao público nos 
aeroportos. A estimativa é que somente no dia da abertura do evento (5 de 
agosto), os aeroportos do Rio registrem entre 900 e 1.000 movimentos de 
aeronaves executivas. 

Check-in e despacho na Vila —A Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) analisa a concessão de autorização excepcional para realização dos 
procedimentos de check-in e despacho remotos, diretamente da Vila Olímpica. 
A experiência foi bem-sucedida na Olimpíada de Londres, em 2012. A proposta 
do Comitê Rio2016 é estabelecer estações de check-in e despacho de 
bagagem antecipado na vila. Ainda será necessária a validação e formalização 
de acordos entre comitê e empresas aéreas, além da análise da Resolução 
116 da Anac, que impõe restrições. | AC 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=316294 
 

 
Voltar ao índice  
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9.  Curtas 

Consumidor reduziu idas a restaurantes em 2015, mas fevereiro teve 
recuperação 

28 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
O Índice de Desempenho do Foodservice (IDF) de março, produzido pelo 

Instituto de Foodservice Brasil (IFB), em conjunto com a área de Inteligência de 
Mercado da Gouvêa de Souza, demonstra que desde 1990, o Brasil nunca apresentou 
um PIB tão baixo quanto o previsto para 2016, que segundo o IBGE, será de -3%. 

Analisando os quatro indicadores macro econômicos chave, que direcionam o 
consumo: emprego, confiança, disponibilidade de renda e renda, após comparar os 
dados de janeiro de 2011 ao de 2016, foi possível perceber que houve um crescimento 
acentuado no desemprego das seis maiores Regiões Metropolitanas. O desemprego 
também cresceu nas 3.500 cidades monitoradas pela PNAD – IBGE; e com o aumento 
o aumento do desemprego, a massa salarial sofreu retração nas seis maiores Regiões 
Metropolitanas. O Índice também demostra que houve desaceleração da massa 
salarial em 2014 e queda em 2015. 

Já a evolução do IPCA, que apresenta a inflação acumulada dos 12 últimos 
meses e nota-se a forte inflação, principalmente nos itens de alimentação dentro do lar 
e também nos produtos monitorados pelo governo. Desta forma, a queda na confiança 
do consumidor apresentou o pior resultado desde fevereiro de 2009. 

– Notamos que houve uma variação do faturamento – nominal, em percentual, 
dos operadores de foodservice de 5% comparando novembro de 2014 com fevereiro 
de 2016 – declara Alexandre Guerra, presidente do IFB. 

 

Oi quer obter 1 mi de clientes com nova oferta de serviços Oi Total 

 
28 de Março de 2016 

Fonte: Reuters  
 

O diretor de varejo do grupo de telecomunicações Oi, Bernardo Winik, disse 
nesta segunda-feira que a companhia estima obter 1 milhão de clientes até o final do 
ano para nova oferta que integra serviço móvel, de banda larga, TV por assinatura e 
telefone fixo, a Oi Total. 

Segundo o executivo, grande parte do número virá na forma de novos clientes, 
e uma fatia menor de migração de outros pacotes. A companhia lançou um projeto 
piloto desde meados do ano passado para o qual já tem 130 mil clientes. 

Winik disse a jornalistas nesta segunda-feira que este lançamento significa a 
retomada comercial da Oi. A empresa vai concentrar sua estratégia na oferta de 
conteúdo, acompanhando a demanda atual do consumidor. 

"Estamos agregando valor ao produto em vez de brigar por preço. Nós não 
vamos entrar na guerra de preços", disse. Com preços de 169,90 a 449,90 reais 
mensais, o executivo afirmou que a oferta endereça a crise, já que, na somatória dos 
serviços, o consumidor vai economizar. 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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 
 
31/03/2016 até 02/04/2016 - BRASÍLIA EXPO FRANQUIAS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília – DF  
 
01/04/2016 até 03/04/2016 - ARNOLD CLASSIC BRASIL 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
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04/04/2016 até 06/04/2016 - EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoppings Atacadistas de Cianorte AsaModa, Dallas, Master e 
NABHAN 
Cidade: Cianorte – PR 
 
04/04/2016 até 05/04/2016 - 3D INSIDE PRINTING CONFERENCE AND 
EXPO 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - AUTOCOM 2016 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 08/04/2016 - ABRIN 2016 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - FIEMA BRASIL 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves - Fundaparque 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - INTERMODAL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center  
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - INFRAPORTOS SOUTH AMERICA 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 10/04/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina - Serra 
Cidade: Serra – ES 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

http://expofeiras.gov.br/
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