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1. Crédito e Financiamento 

Veículos financiados somam 1,1 milhão no primeiro trimestre 

 
15 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

O volume de financiamento de veículos em todo o Brasil atingiu 1,1 
milhão nos primeiros três meses do ano, fechando o trimestre em queda de 
19,1% em relação ao mesmo período de 2015. Deste total, 892.706 unidades 
negociadas a crédito são autos leves, baixa de 18,5%; 188.916 de motos recuo 
de 23,8%; e 43.427 de pesados, decréscimo de 9,1%. 

No mês de março o total de financiamentos totalizou 410.271 veículos, 
número 17,6% menor na comparação com o mesmo período do ano anterior. 
Veículos novos somaram 163.725 unidades vendidas a crédito, enquanto os 
usados chegaram a 246.546. 

O levantamento é da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o 
Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que 
reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia 
em operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que o processo de 
financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas. 

– Além do momento econômico do Brasil e da crise de confiança do 
consumidor, que não quer se endividar com o cenário atual, há outro fator 
relevante a ser levado em consideração na análise dos números destes 
primeiros três meses. Até março de 2015 ainda havia carros em estoque sendo 
comercializados com IPI reduzido. Isto estimulou a aquisição de veículos no 
primeiro trimestre do ano passado, fato que não se repetiu em 2016 – afirma 
Marcus Lavorato, gerente de Relações Institucionais da Unidade de 
Financiamentos da Cetip. 

Veículos 0 km fecharam este primeiro trimestre em queda de 29,3%, 
com um total de 441.526 financiamentos. Os usados, com 686.298 unidades 
negociadas, apresentaram baixa de 10,8%. Na categoria de autos leves, houve 
recuo de 32,7% entre os novos, enquanto os usados caíram 10,7%. 

Entre as motos, houve queda de 25,3% nas unidades 0 km neste 
primeiro trimestre. Ao todo, foram 164.872 vendidas a crédito. Em março a 
baixa foi de 27%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. 

No trimestre, automóveis leves com tempo de uso entre nove e 12 anos 
se destacaram com crescimento de 2,4%. A faixa etária entre zero e três anos 
de uso apresentou queda de 15%, enquanto as unidades entre quatro e oito 
anos de fabricação caíram 9,3%. No mês de março, a faixa entre nove e 12 
anos de uso apresentou alta de 5,8%, quando comparado com o mesmo 
período de 2015, totalizando 28.891 unidades financiadas. 

Entre as modalidades, o consórcio apresentou a menor queda no 
primeiro trimestre, com baixa de 10,8%, levando em consideração automóveis 
leves, motos e pesados. O CDC teve queda de 20,6%. Em março o consórcio 
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de autos leves novos teve leve queda de 1%, em relação ao mesmo mês de 
2015. 

O prazo médio de financiamento de autos leves novos caiu neste 
primeiro trimestre. Agora, o consumidor tem financiado, em média, em 36,5 
meses, dois meses a menos do que no mesmo período do ano anterior. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/veiculos-financiados-somam-11-milhao-no-
primeiro-trimestre/ 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Lojistas de eletrodoméstico vão do corte à compra consignada 

 
18 de Abril de 2016 

Fonte: DCI  
 
Vendas Braço do varejo que mais sentiu a crise, e que terá retomada mais 
lenta, vive tempos de desafios, tanto que a maior feira do setor deve ter este 
ano só metade dos negócios de 2015 
 

Diante das dificuldades enfrentadas pelo varejo de bens duráveis, em 
meio à recessão, as empresas do setor estão reestruturando os negócios. A 
redução de custos e a negociação consignada com a indústria são algumas 
das alternativas para sobreviver à crise. 

"Por ser um segmento que depende muito do mercado de crédito, do 
crescimento do emprego, e pelos produtos serem de 'segunda necessidade', 
este setor deve demorar mais do que o restante do varejo para retomar o 
crescimento e se recuperar da crise econômica", diz o economista da GO 
Associados, Luiz Fernando Castelli. 

Segundo ele, o consumidor não precisa trocar com tanta frequência 
esses produtos e eles possuem um tíquete médio alto, o que também afeta 
diretamente nas vendas. 

A opinião é compartilhada pelo presidente do Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), Cláudio Felisoni. Para 
ele, esse setor acaba sendo mais afetado por questões macroeconômicas do 
que outros segmentos do varejo, e, por isso, deve demorar mais para 
apresentar uma retomada das vendas. 

Para onde correr? - Ante esse cenário, as empresas do setor têm 
tomado algumas medidas para ultrapassar o período de crise. "O que elas têm 
feito é muito mais para o lado do custo da empresa. Elas têm reduzido custos 
para se adaptar a nova situação, fechando lojas com vendas baixas", diz o 
analista da Quantitas, Vinicius Piccinini. A Via Varejo, por exemplo, fechou 39 
lojas de baixo desempenho em 2015. 

Em nota ao DCI, a empresa afirmou que tem feito um forte trabalho de 
ajuste de processos e adequação da empresa ao atual cenário econômico. 
"Aceleramos nossas iniciativas de eficiência operacional, além de colocar em 
prática um plano de ajustes de estrutura, com otimização de processos e 
racionalização de despesas." 

Também com o intuito de cortar custos, a Máquina de Vendas - dona das 
redes de lojas Ricardo Eletro, Insinuante, City Lar, Salfer e Eletro Shopping- 
anunciou a unificação de suas marcas sob a bandeira Ricardo Eletro. Com a 
unificação, a companhia deve gerar redução nos custos de marketing em torno 
de R$ 40 milhões. A integração de centros de distribuição e estruturas 
administrativas deve gerar uma economia de mais R$ 180 milhões. 
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Outra alternativa que as empresas do setor vêm adotando é a realização 
de negociações consignadas com a indústria, aponta o professor de pós-
graduação do núcleo de varejo da ESPM, Roberto Nascimento. "Nesse tipo de 
negócio, o varejista só paga pela mercadoria que vender, o restante é devolvido 
para a indústria." Para ele, essa é uma maneira de as empresas não perderem 
com estoque. 

Período de transição - "O varejo de bens duráveis vinha de anos de 
expansão, por isso, está passando agora por um momento de reformulação 
dos negócios", afirma o CEO da Eletrolar Show, maior feira de bens duráveis 
da América Latina, Carlos Clur. "No momento em que a economia está 
crescendo e as vendas estão altas todo mundo é gênio. Agora no momento de 
crise, quem vai se dar bem, quem vai sair fortalecido são as empresas que 
conseguirem se reinventar", avalia. A percepção das dificuldades sentidas pelo 
setor fez com que o executivo tenha uma perspectiva conservadora para 2016. 
No ano passado, a feira, que promove a negociação entre a indústria e o 
varejo, movimentou cerca de R$ 2 bilhões. Para este ano Clur prevê que o 
evento movimente metade desse valor. 

Resultados das líderes - O resultado do 1º trimestre deste ano da Via 
Varejo, que engloba as varejistas Casas Bahia e Pontofrio, elucida as 
dificuldades enfrentadas pelo setor. A empresa, braço do Grupo Pão de Açúcar, 
apresentou queda de 12,7% na receita de janeiro a março, na comparação com 
o mesmo período de 2015. No conceito mesmas lojas - que analisa as 
unidades com mais de um ano de idade - a retração foi de 11,8%. "Apesar de o 
resultado demonstrar uma desaceleração [já que no quarto trimestre de 2015 o 
recuo foi de 15,2%] a queda ainda é preocupante", diz Piccinini, da Quantitas 

Já a Máquina de Vendas, viu queda de dois dígitos no faturamento em 
2015. A retração foi de cerca de 10% no ano passado, totalizando quase R$ 7 
bilhões nos ganhos. A dívida do grupo, que era de R$ 2,4 bilhões ao fim de 
2014, segue preocupante e é estimada em R$ 3 bilhões. 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/lojistas-de-eletrodomestico-vao-do-corte-a-
compra-consignada-id541849.html   
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços - Bancos 

BMG lidera ranking de reclamações em março, diz BC 

 

15 de Abril de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
O banco BMG liderou, pelo terceiro mês seguido, o ranking de 

reclamações de clientes contra instituições financeiras, informou hoje (15) o 
Banco Central (BC). 

Em março, o BMG registrou índice de 61,93, bem distante do Itaú 
(11,16), que ficou em segundo lugar, e da Caixa Econômica Federal (9,56), na 
terceira posição. 

Para fazer o ranking, as reclamações são divididas pelo número de 
clientes da instituição financeira que originou a demanda e multiplicadas por 
um milhão. Assim, é gerado o índice, que representa o número de reclamações 
de cada banco para cada grupo de um milhão de clientes. 

Pelos dados do BC, o BMG tem mais de 2,3 milhões de clientes, o Itaú, 
cerca de 60 milhões, e a Caixa, acima de 78,9 milhões. Em março, o número 
de reclamações consideradas procedentes pelo BC contra o BMG ficou em 
148. No caso do Itaú, 673, e da Caixa, 755. 

No total, o BC recebeu em março 3.289 reclamações procedentes. A 
principal reclamação, com 352 casos, envolve a oferta ou prestação de 
informação a respeito de produtos e serviços de forma inadequada. 

Em seguida, ficaram as queixas (346) relacionadas a irregularidades 
relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das 
operações e serviços relacionados a cartões de crédito. 

Em terceiro lugar (260), outras irregularidades relativas à integridade, 
confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços. 

Procurados, BMG, Itaú e Caixa ainda não se posicionaram sobre o 
ranking de reclamações do Banco Central. 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/bmg-lidera-ranking-de-reclamacoes-
de-clientes-diz-bc 
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Banco Central do Brasil e o Banco Central do Paraguai assinam Convênio 

 
15 de Abril de 2016 

Fonte: Portal Fator Brasil 
 

O Banco Central do Brasil (BCB) e pelo Banco Central do Paraguai 
(BCP), assinaram no dia 14 de abril (quinta-feira), o Convênio do Sistema de 
Pagamentos em Moeda Local (SML) entre os referidos países. O documento 
detalha as normas gerais de funcionamento desse SML e constitui o primeiro 
passo para a sua implantação. Quando em funcionamento, o Sistema permitirá 
aos usuários brasileiros e paraguaios a realização de pagamentos e de 
recebimentos entre os dois países em suas respectivas moedas, dispensando 
o contrato de câmbio. 

O SML é uma alternativa de liquidação para as transações entre os dois 
países e caracteriza-se por interligar os sistemas de pagamentos locais, 
tornando as transferências internacionais mais eficientes e com custos 
reduzidos. Essas vantagens deverão aumentar o nível de acesso dos 
pequenos e médios agentes ao comércio de bens e serviços entre os dois 
países e aprofundar a utilização das respectivas moedas nacionais (Real e 
Guarani). 

O próximo passo será a finalização das negociações relacionadas aos 
detalhes técnico-operacionais do referido Sistema. Tais detalhes serão 
incorporados ao Regulamento Operacional a ser firmado entre o BCB e o BCP 
e divulgados aos agentes brasileiros, mediante Circular do BCB. 

O BCB já possui dois SMLs em operação, um com o Banco Central da 
República Argentina, desde 2008, e outro com o Banco Central do Uruguai, 
desde 2014. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=317599 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Planos de saúde estão em risco com aumento de custos operacionais 

 
18 de Abril de 2016 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Aumento dos custos operacionais e de procedimentos médicos acima do custo 
de vida corrói o patrimônio de entidades de autogestão. Para especialistas, os 
participantes serão chamados a pagar a conta mediante o reajuste das 
mensalidades 
 

Os participantes de planos de saúde de autogestão — administrados 
diretamente por empresas, fundações e caixas de assistência — podem 
preparar o bolso. O aumento contínuo dos custos acima da inflação e a 
paulatina redução do patrimônio das instituições reforçam a tendência de 
elevação das mensalidades para que o atendimento aos associados possa ser 
mantido. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Geap, principal operadora 
dos servidores públicos federais, que reajustou as contribuições em 37,55% no 
ano passado, depois de uma alta de 14,62% em 2014. 

Planos de autogestão podem ser subsidiados pelas empresas 
patrocinadoras — Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras, por 
exemplo — ou por rateio entre os participantes. Todos eles têm como uma das 
maiores preocupações, no momento, a elevação dos custos de procedimentos 
médicos, por conta do uso de tecnologias mais complexas e da alta do dólar e 
da energia elétrica. 

A situação vem se agravando desde 2007. Mas em 2015, pela primeira 
vez nos últimos cinco anos, os resultados financeiros do setor despencaram. 
As receitas de contribuições caíram para R$ 12,25 bilhões, ante R$ 14,81 
bilhões em 2104. Enquanto isso, as despesas assistenciais baixaram de R$ 
13,74 bilhões para R$ 11,75 bilhões, segundo a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), órgão que regula o setor. A se manter a atual conjuntura, 
de aumento no desemprego, juros elevados e alta do custo de vida, os 5,4 
milhões beneficiários dessa modalidade no país serão chamados a pagar parte 
da conta. 

A tendência é de paulatina redução do patrimônio das entidades, com o 
consequente aumento nos valores das mensalidades, e de redução na oferta 
de procedimentos médicos, na avaliação de Luiz Carlos Cotta, diretor da 
Comissão Técnica Nacional de Planos de Autogestão em Saúde, da 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp). 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/04/18/internas
_economia,527932/planos-de-saude-estao-em-risco-com-aumento-de-custos-
operacionais.shtml 

Voltar ao índice  
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5. Serviços - Telecomunicações 

Procon dá 15 dias para Claro, Oi e Vivo explicarem mudanças na internet 

 
15 de Abril de 2016 

Fonte: G1  
 

Operadoras devem adotar limite de dados na internet de banda larga. 
Atualmente, serviço é cobrado pela velocidade e não tem franquia de dados. 
 

O Procon-RJ notificou nesta sexta-feira (15) as operadoras de telefonia 
Claro, Oi e Vivo para que expliquem como vai funcionar o limite de acesso à 
internet de banda larga fixa cobrado ao fim da franquia de dados. Atualmente, o 
serviço é cobrado pela velocidade contratada. 

As empresas terão 15 dias para esclarecer ao órgão se esse modelo vai 
afetar os contratos que já existem, quando as novas regras passarão a vigorar 
e como a mudança será feita. 

O Procon também quer saber se o cliente poderá acompanhar o 
consumo de dados e quanto resta para o fim da franquia e será possível 
comprar pacotes adicionais para continuar navegando na internet. 

O órgão também quer saber se as operadoras vão fazer um estudo do 
perfil do usuário, com o objetivo de oferecer o pacote mais adequado para cada 
um. A TIM não foi notificada porque a operadora informou que não tem 
intenção de alterar as regras do seu serviço de acesso à internet. 

Segundo o Procon, a notificação quer garantir que os contratos já 
assinados com os consumidores sejam mantidos. A redução da velocidade da 
internet ou o corte do acesso já acontece nos serviços de internet nos 
aparelhos móveis. 

"De acordo com o Artigo 51, XIII, do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) é proibido fazer alterações unilaterais nos vínculos. No caso dos clientes 
que contratarem os planos após as alterações de oferta de internet, o Procon 
quer garantir que eles tenham acesso total às informações de preços, volumes 
de dados e velocidades dos pacotes", diz o órgão em nota. 

Procurada, a operadora Oi informou ao G1 que "não comenta ações 
administrativas em andamento". A Claro também foi consultada para se 
manifestar, mas não retornou o contato até a última atualização desta notícia. 

A Vivo disse não ter sido notificada pelo órgão e informou que "o modelo 
de cobrança nada interfere nos contratos dos clientes que compraram o serviço 
até 4/2/16 e para os usuários do Vivo Fibra até 01/04/16". 

Para esses usuários, diz a Vivo, a internet continuará ilimitada, como 
acontece hoje, mesmo após 31/12/16. "O novo modelo de cobrança será 
implementado a partir de janeiro de 2017 e apenas para os usuários com 
contratos firmados a partir de 5/2/16 e 2/4/16. Não há diferenciação dos planos. 
A Vivo continuará a vender planos por velocidade. A diferença é que eles 
estarão atrelados a franquias", informou a operadora. 
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Anatel- As operadoras que pretenderem oferecer acesso à internet fixa 
somente por meio de pacote de dados, como ocorre com a internet móvel, só 
poderão começar a interromper o serviço se oferecerem ao consumidor 
ferramenta para acompanhar o consumo, disse a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 

Repercussão - A mudança na oferta de internet fixa, que passou a ser 
oferecida em franquias, como já ocorre nos pacotes de celular, fez brasileiros 
reclamarem nas redes sociais. Para a Anatel, a alteração não viola regras, mas 
tem de respeitar condições. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/procon-da-15-dias-para-claro-oi-
e-vivo-explicarem-mudancas-na-internet.html 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Aeroporto de Barreiras recebe sinal verde para exploração comercial 

 
15 de Abril de 2016 

Fonte: Agência IN  
 

A Secretaria de Aviação da Presidência da República autorizou o 
governo da Bahia a conceder o aeroporto de Barreiras à iniciativa privada. A 
licença foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13). 

De acordo com dados do governo federal, a exploração comercial do 
aeródromo vai proporcionar a oferta de novos voos e rotas ligando a cidade de 
Barreiras a outros destinos do País. A expectativa é que a movimentação do 
aeroporto em 2025 seja de 98 mil passageiros e alcance 191 mil em 2035. 

Nova estrutura - Com as obras, a pista para pousos e decolagens será 
ampliada em 350 metros e alargada em 15 metros, com dimensão final de 
1950x45m. O pátio também será ampliado e passará a ter 11.425 metros 
quadrados, com seis posições remotas de embarque (quando a aeronave 
efetua procedimentos de embarque/desembarque sem auxílio de pontes). O 
terminal de passageiros será de 2.160 metros quadrados. O aeródromo opera 
voos regulares das empresas Passaredo e Azul. 

Barreiras é um importante polo agropecuário e o principal centro urbano, 
econômico e turístico da região oeste da Bahia. Hoje, por força de seu grande 
desempenho nos setores do comércio e da prestação de serviços, a cidade 
ocupa importante posição entre os maiores centros populacionais do Estado. 

Conexão Regional - Barreiras e outros 19 municípios baianos são 
aeroportos contemplados no Programa de Aviação Regional da Secretaria de 
Aviação Civil, os 270 aeroportos regionais têm investimentos previstos da 
ordem de R$ 7,3 bilhões para construção e reforma de aeródromos. 

O programa foi criado com o objetivo de conectar o Brasil e levar 
desenvolvimento e serviços a lugares distantes das capitais brasileiras. As 
informações são do Portal Brasil. 
 
 http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/aeroporto-de-
barreiras-recebe-sinal-verde-para-exploracao-comercial 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Comércio Eletrônico 

Com inflação, e-commerce tem produtos com variação superior a 250% 

 
15 de Abril de 2016 

Fonte: Zoom 
 

O boletim Focus, divulgado em março, mostra que a previsão de inflação 
para 2016 está melhorando, mas ainda é alta e segundo estimativa do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve chegar a 7,43%. Com esse 
cenário os consumidores já sentem no bolso mais do que nunca as altas dos 
preços. Um levantamento do Zoom, site comparador de preços e produtos, 
mostra os itens que estão sofrendo maior variação de valor, o que ressalta a 
importância de pesquisar muito antes de comprar. No mês de março, os 
campeões de variação foram: a chuteira Society Nike Mercurial Victory Infantil, 
que oscilou de preço em 251%; o relógio de Pulso Feminino Analógico – 
Technos 2315HP, com variação de 203%; e a camisa viagem Polo Vasco 2014 
Umbro, com 167%. 

Entretanto, não são apenas os produtos com valores mais baixos que 
estão sofrendo grandes alterações. Na lista aparecem produtos com o tíquete 
médio bem mais alto, como a impressora HP Laserjet Pro M201DW Laser 
Preto e Branco Sem Fio, que variou 147%; o microondas Panasonic Style 32 
Litros NN-ST674SRUK Inox, com variação de 129%; e o notebook Acer Aspire 

E Intel Core i5 5200U 5ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB LED 15,6″ GeForce 

920M Windows 10 E5-573G-58B7, cujo preço oscilou 122% durante o último 

mês. 

Essa análise reafirma que embora os produtos no e-commerce estejam 
sofrendo aumentos por conta da inflação, o varejo está realizando uma série de 
promoções para liquidar os estoques. Nesse contexto, é possível encontrar o 
mesmo produto ao longo de um mês com valores muito discrepantes e, por 
isso, a pesquisa de preço se torna ainda mais importante e os consumidores 
devem ficar cada vez mais atentos. 

Para facilitar a identificação dos produtos que apresentam baixa de 
preços, no Zoom eles são reunidos no Cata-Pechincha, ferramenta que foi 
criada há um ano quando a disputa por melhores descontos começou a se 
acirrar por conta do agravamento da crise econômica no País. “Percebemos 
que com menor poder de compra os clientes passaram a ter mais atenção à 
gestão do orçamento. Esse é um momento que serve para aprender algumas 
lições sobre como economizar e vemos um aumento expressivo do 
reconhecimento da importância de pesquisar preços e cada vez mais as 
pessoas utilizam a internet como aliada para isso”, conta Thiago Flores, diretor 
executivo do Zoom 

Flores explica que a proposta do Zoom é oferecer o melhor serviço de 
apoio à compra por meio do site e do aplicativo. “Além do Cata-Pechincha, 
temos outras importantes ferramentas, como o Histórico de Preços, que mostra 
o valor apresentado pelo produto desejado nos últimos seis meses e o ajuda a 
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definir se aquele é um bom momento para comprá-lo; o Alerta de Preços, que 
avisa ao cliente por email quando o produto desejado atinge o valor esperado 
por ele; ou ainda a equipe de Especialistas de Produtos, que está à disposição 
em um canal no site para sanar dúvidas”, explica Flores. 

Além de oferecer essas ferramentas e informações para que o cliente 
tenha tranquilidade para escolher qual é o produto que melhor se encaixa às 
suas necessidades, o Zoom realiza um rigoroso crivo para comprovar que as 
varejistas parceiras são lojas confiáveis e se, ainda assim, acontecer algum 
problema o Zoom Garante entra em ação para resolver o assunto com a loja ou 
reembolsar o cliente pela compra (até R$ 5.000). 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11859/com-inflacao-e-commerce-tem-
produtos-com-variacao-superior-a-250 

 
Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Taco no Brasil 

15 de Abril de 2016 
Fonte: Isto É Dinheiro 

 
A rede de fast food americana Taco Bell, uma das maiores dos Estados 

Unidos com mais de 6,5 mil lojas e pertencente ao grupo Yum! Brands, mesmo 
dono das redes Pizza Hut e KFC, se prepara para entrar no mercado brasileiro. 
A ideia era chegar em 2016, mas os planos foram adiados para 2017. A Yum! 
Brands, por meio de sua assessoria de imprensa, nega. A conferir. 
 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
14/04/2016 até 24/04/2016 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dario Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
 
15/04/2016 até 24/04/2016 - FINNAR 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília - DF 
 
16/04/2016 até 19/04/2016 – HAIR BRASIL 
Setor: Beleza e Estética  
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
21/04/2016 até 24/04/2016 - EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2016 - EDIÇÃO 
RIOCENTRO 
Setor: Multisetores  
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
23/04/2016 até 25/04/2016 - 4º FEIRA DE NEGÓCIOS PARA ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO 
Setor: Animais Domésticos   
Local: FENAC 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
25/04/2016 até 29/04/2016 – AGRISHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Ribeirão Preto  
Cidade: Ribeirão Preto - SP 
 
26/04/2016 até 27/04/2016 –BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 – FIQ 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas S/A 
Cidade: Arapongas – PR 
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26/04/2016 até 29/04/2016 - ENVASE BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas  
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves - RS 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 – BRASIL ALIMENTA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves - RS 
 
28/04/2016 até 01/05/2016 – EXPOSOL 
Setor: Multisetores  
Local: Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz 
Cidade: Soledade - RS 
 
28/04/2016 até 07/05/2016 – FIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções de Brasília 
Cidade: Brasília – DF  
 
29/04/2016 até 10/05/2016 –EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - Parque de Exposições 
Fernando Costa 
Cidade: Uberaba – MG  
 
29/04/2016 até 08/05/2016 – FENASOJA 
Setor: Multisetores  
Local: Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson  
Cidade: Santa Rosa - RS 
 
30/04/2016 até 08/05/2016 – FNLPC & FLIPOCOS 2016 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/05/2016 até 05/05/2016 - APAS 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

http://expofeiras.gov.br/
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