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1. Crédito e Financiamento 

BB recebe R$ 2,5 bi para crédito da casa própria a juros mais baixos 

 
26 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
 
Conselho do FGTS aprovou valor em financiamentos pelo pró-cotista. 
Linha de crédito tem juros de 9% ao ano para quem tem conta no Fundo. 
 

O Conselho Curador do FGTS aprovou um total de R$ 2,5 bilhões em 
novos recursos para o Banco do Brasil oferecer crédito imobiliário pelo 
programa pró-cotista. Essa linha de crédito oferece juros mais baixos que os 
praticados pelo resto do mercado, mas só servem para quem tem conta ativa 
no FGTS. 

O custo do financiamento é de 9% ao ano. Segundo o BB, esta taxa está 
"entre as menores taxas do mercado para o financiamento de imóveis novos ou 
usados de até R$ 750 mil". O prazo para essa linha de financiamento é de 360 
meses. 

Para ter acesso a essa linha, o banco exige que os interessados 
tenham, além da conta no Fundo, um mínimo de 36 contribuições de seus 
salários. Se a conta estiver inativa, ela deve ter um saldo superior ou igual a 
10% do valor do imóvel. 

Para ter o crédito aprovado nesta linha, não há limite de renda familiar, 
mas apenas 30% dela pode ser comprometida com as prestações. O limite do 
financiamento é de 90% do valor de venda e avaliação, o que for menor, 
segundo o BB. 

Pacote de estímulo ao crédito 
Em janeiro, o governo anunciou um pacote de R$ 83 bilhões em novas 

linhas de crédito em diversas modalidades para tentar estimular a economia. 
Entre elas, estava prevista a liberação de R$ 10 bilhões em recursos do FGTS 
para o financiamento imobiliário. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/bb-recebe-r-25-bilhoes-para-
credito-da-casa-propria-juros-mais-baixos.html 
 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Consumidores registram em abril o menor nível histórico de confiança, 
aponta FGV 

26 de Abril de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
A recuperação ensaiada pela confiança do consumidor no início do ano 

não se confirmou, e o índice caiu 2,7 pontos em abril ante março, na série com 
ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com o resultado, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) fechou o 
mês em 64,4 pontos, o menor nível da série histórica, iniciada em setembro de 
2005. 

"Os consumidores brasileiros registram em abril de 2016 o menor nível 
histórico de confiança, sob influência da extrema insatisfação com o momento 
presente e do pessimismo em relação à situação financeira das famílias. O 
resultado decorre de um cenário econômico e político que parece difícil de ser 
resolvido rapidamente", avalia a economista Viviane Seda, coordenadora da 
Sondagem, em nota oficial. 

O resultado de abril foi influenciado tanto pela piora na avaliação do 
presente quanto pelo maior pessimismo sobre o futuro. O Índice de 
Expectativas (IE) recuou 3,2 pontos ante março, para 65,8 pontos. Já o Índice 
de Situação Atual (ISA) caiu 1,6 ponto no período, para 64,7 pontos. 

Na comparação de abril contra igual mês do ano passado, o ICC recuou 
10,0 pontos. O índice, calculado dentro de uma escala de pontuação de até 
200 pontos (quanto mais próximo de 200, maior o nível de confiança do 
consumidor), tem média histórica, que considera os últimos cinco anos, em 
100,0 pontos. 

Segundo a FGV, o levantamento abrange amostra de mais de 2,1 mil 
domicílios em sete capitais, com entrevistas entre os dias 04 e 21 deste mês. 
 
http://noticias.r7.com/economia/consumidores-registram-em-abril-o-menor-
nivel-historico-de-confianca-aponta-fgv-26042016 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio – Shopping Center 

Lazer e alimentação serão principais motores dos novos shoppings do 
País 

27 de Abril de 2016 
Fonte: DCI  

 
Aposta de administradoras, como a do Cantareira Norte Shopping, em São 
Paulo, e do Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no curto prazo 
está concentrada em eventos e food service 
 

Com a dificuldade em fechar contratos com lojistas do varejo tradicional, 
os novos centros de compras têm buscado alternativas. A tendência é 
concentrar na ampliação de opções de lazer e food service, para driblar a 
retração nas vendas, que ano passado impactou negativamente as 
administradoras de shoppings. 

Para a superintendente da Associação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce), Adriana Colloca, este é o novo cenário do setor, pelo menos no 
período em que o comércio continuar afetado pela crise econômica no País. 
"Com certeza os novos shoppings terão um pouco de dificuldade no início. Mas 
são empreendimentos de longo prazo, a recuperação irá acontecer. O que eles 
pode fazer neste início para ajudar é otimizar o mix de lojas e investir na área 
de alimentação, que é um segmento um pouco mais resiliente", diz. 

Espaços como o Cantareira Norte Shopping, em São Paulo (que abre 
suas portas hoje em São Paulo) e o Shopping Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense (com inauguração prevista para amanhã), são dois desses 
empreendimentos que admitem focar suas estratégias para atrair o consumidor 
com eventos e praças de alimentação maiores. 

Os dois segmentos foram menos corroídos pela crise econômica em 
comparação com o varejo, por exemplo. 

"Nesse momento, acreditamos que os eventos, as atrações de lazer e 
entretenimento, além da alimentação, serão mais atrativos para conseguirmos 
cativar o consumidor da região. Nossa aposta no curto prazo é essa", conta o 
copresidente da Ancar Ivanhoe, Marcos Carvalho. A empresa é a 
administradora do novo Shopping Nova Iguaçu e controla empreendimentos 
em praticamente todas as regiões do País. 

Segundo Castro, das 250 lojas previstas, cerca de 188 serão abertas em 
conjunto com o mall. Do restante, que representa 25% do total, uma parte está 
sendo finalizada e outra parte em negociação. "Num horizonte próximo a gente 
espera ter 100% das lojas em funcionamento. No entanto, a gente avalia que 
as que vão abrir podem satisfazer o consumidor de forma bastante relevante", 
comenta Castro. O investimento total no empreendimento foi de R$ 400 
milhões. A obra foi iniciada no final de 2013. 

No Cantareira Norte Shopping, a vacância na abertura do 
empreendimento será maior, com quase 30% da área bruta locável ainda sem 
ocupação por parte de lojistas. A praça de alimentação e o cinema, entretanto, 
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estão prontos para receber o cliente. "As lojas que não forem abertas ainda 
estão em processo de obras, o que é natural em qualquer empreendimento 
deste porte", admite o superintendente do Cantareira Norte Shopping, Geraldo 
Carvalho. 

Demanda no interior - O Grupo Tenco, que controla mais de 20 shopping 
centers, majoritariamente localizados em cidades do interior, aposta na 
demanda desses locais para continuar crescendo na crise. 

Recentemente, a companhia inaugurou dois grandes malls em cidades 
como Juazeiro (BA) e Varginha (MG). "A estratégia baseia-se em novos 
mercados que tenham potencial para receber grandes empreendimentos, como 
os que foram construídos nessas cidades", conta a gerente executiva de 
marketing e inovação da Tenco, Maria Laura Guimarães. 

De acordo com ela, as grandes cidades estão saturadas desses 
empreendimentos, o que garante às pequenas cidades serem mais vantajosas 
nesse sentido. "O Juá Garden Shopping, em Juazeiro, acabou de completar um 
mês e o Via Café Garden Shopping, em Varginha, tem pouco mais de 20 dias 
de funcionamento. Há uma demanda grande nessas regiões, até porque não 
há outros shoppings em um raio de 90 quilômetros nos locais", diz. 

No segundo semestre deste ano, a companhia ainda deve inaugurar o 
primeiro shopping de Bragança Paulista (SP). Ao todo, os investimentos nos 
três malls ultrapassam os R$ 650 milhões. Segundo a Abrasce, 28 shoppings 
serão inaugurados no Brasil até o fim do ano. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/---lazer-e-alimentacao-serao--principais--
motores-dos-novos-shoppings-do-pais--id543820.html 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Redes varejistas apostam em marcas próprias  

 
26 de Abril de 2016 

Fonte: Site 180graus  
 
Produtos desenvolvidos pelas empresas são diferencial competitivo. 
 

O crescimento da aceitação do consumidor por marcas próprias trouxe 
ao mercado nacional uma tendência: a aposta das empresas na criação de 
produtos próprios. Para a Associação Brasileira de Marcas Próprias e 
Terceirização (Abmapro), a aprovação do cliente pode crescer em torno de 
20% ao ano. 

Os produtos oferecidos por marcas próprias conquistam o usuário pela 
qualidade e pelo preço, chegando a ser 20% mais barato que os demais. 
“Quando a Ibyte nasceu, ela já veio com itens produzidos pela empresa como 
uma estratégia de diferenciação para reforçar a marca, criar mais valor e se 
aproximar do público-alvo”, explica o gerente de marketing da rede de varejo 
especializada em tecnologia, Ibyte, Nelson Gurgel. 

Essa estratégia de criar marcas próprias vem sendo cada mais sendo 
utilizada tanto por grandes empresas varejistas quanto por pequenos negócios. 
“É uma excelente oportunidade de marketing vender produtos com o nome da 
empresa, feitos com exclusividade, além de ajudar na fidelização do 
consumidor e contribuir para a competividade do negócio no mercado”, explica 
a presidente da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização 
(Abmapro), Neide Montesano. 

Segundo o 19° Estudo Anual de Marcas Próprias Nielsen, de 2014, o 
crescimento em valor das marcas próprias no Brasil passou de 1,34 bilhão em 
2006 para 3,25 bilhões em 2013. “Hoje, com as duas marcas que possuímos, 
Ibyte e Goldentec, há uma oferta de mais de 180 produtos. Para esse ano, a 
prioridade é aumentar em 25% o mix de mercadorias”, reiterou Nelson. 

“A grande aceitação por parte dos clientes às marcas próprias é o custo-
benefício aliado a qualidade dos produtos. Isto é, são mercadorias com vários 
usos e preços competitivos”, finalizou o gerente de marketing, Nelson Gurgel. 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=56030 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Setor farmacêutico destina mais de R$ 8 bi a compra de espaço 
publicitário em 2015 

26 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
O setor farmacêutico destinou R$ 8,1 bilhões para compra de espaço 

publicitário em 2015, o que indica um aumento de 35% em relação ao ano 
anterior, aponta o estudo Retrospectiva & Perspectivas 2015, da Kantar Ibope 
Media. 

A categoria outros medicamentos (produtos para emagrecimento, 
tratamento capilar, varizes, entre outros) foi responsável por 27% da compra de 
espaço publicitário do setor, totalizando R$ 2,2 bilhões, com crescimento de 
90% em relação a 2014. A TV aberta foi o destino de 91% do volume, dos quais 
21% em ações de merchandising. 

Ainda sobre o setor farmacêutico, 23% dos investimentos foram 
provenientes da categoria tônicos fortificantes e vitaminas representando um 
crescimento de 68% em 2015. Os destaques desse segmento foram os 
complexos vitamínicos e de suplemento alimentar para adultos, que 
concentraram mais de 80% do volume de mídia publicitária da categoria. 
 
 
http://www.monitordigital.com.br/setor-farmaceutico-destina-mais-de-r-8-bi-a-
compra-de-espaco-publicitario-em-2015/ 

 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda aérea doméstica cai 7,3% em março em base anual 

 
26 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

A procura por transporte aéreo dentro do Brasil voltou a cair em março, 
recuando 7,3% em relação ao mesmo mês de 2015. Esse foi o oitavo resultado 
mensal negativo consecutivo. Revela nova aceleração no ritmo de retração da 
atividade. A baixa na demanda chegou próxima de 8% em novembro e vinha 
apresentando variações negativas decrescentes desde então. 

A oferta doméstica teve, no mês, redução um pouco maior que a da 
demanda, chegando a 7,5% na mesma base de comparação. O fator de 
aproveitamento teve ligeira melhora de 0,2 ponto percentual, situando-se em 
77,63% no mês. O total de viagens domésticas realizadas em março recuou 
6,6%, para 7,2 milhões de passageiros. 

Em março, a participação doméstica teve a TAM recuperando a 
liderança, com 37,18%, seguida pela Gol (32,93%), Azul (18,01%) e Avianca 
(11,89%). Foram transportados 7,231 milhões de passageiros no País, queda 
de 6,58% quando comparado ao mesmo mês de 2015. Nos voos 
internacionais, a TAM deteve 79,50% de fatia do mercado, seguida pela GOL 
(13,55%), Azul (6,9%) e Avianca (0,05%). 

No primeiro trimestre, a demanda aérea doméstica caiu 4,8% na 
comparação com o mesmo intervalo do ano passado. A oferta de assentos 
seguiu a mesma trajetória e recuou 3,7% no período. A taxa de ocupação 
reportada pelas companhias aéreas foi de 79,98%, queda de 0,92 pp ante o 
janeiro a março do ano passado. O total de passageiros transportados no 
intervalo chega a 23,2 milhões, número 4,3% abaixo em relação ao anterior 

De janeiro a março, a participação doméstica teve a TAM recuperando a 
liderança, com 37,18%, seguida pela GOL (32,93%), Azul (18,01%) e Avianca 
(11,89%). Foram transportados 1,9 milhões de passageiros, alta de 6,84% em 
base anual. 

Internacional - Nas rotas internacionais, a demanda consolidada por 
transporte aéreo das companhias teve queda de 0,7% no mês passado, em 
base anual. A oferta das empresas também registrou queda de 3,5% em março 
e a taxa de ocupação dos aviões, por sua vez, aumentou 2,22 pp, atingindo 
78,37%. 

A demanda por voos internacionais entre janeiro e março deste ano foi 
4% maior em base anual.  A oferta de assentos nas aeronaves também 
cresceu 2,45%. A taxa de ocupação, por sua vez, aumentou 1,24 pp no período 
e chegou a 81,58%. 

O total de viagens internacionais realizadas nas companhias brasileiras 
ainda mostra elevação de 3,2%, somando 586 mil passageiros transportados. 

O comportamento da demanda em março marca o fim de um ciclo de 24 
meses de crescimento. Em parte desse período, mesmo quando a demanda 
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doméstica já mostrava desaquecimento, a demanda internacional das 
companhias brasileiras seguia em alta em razão do início de novas operações 
e/ou ajustes de frotas, entre outros fatores. 

“Com maior concorrência entre elas, a demanda foi estimulada, havendo 
também migração de passageiros das companhias estrangeiras, reforçando os 
resultados mensais. Desde meados de 2015, entretanto, tais variações já 
mostravam desaceleração gradativa. Os resultados presentes indicam um 
esgotamento dos esforços competitivos”, disse a Abear. 

Em comparação com os primeiros três meses de 2015, as estatísticas 
consolidadas das associadas no mercado internacional no primeiro trimestre de 
2016 revelam uma demanda ainda com alta acumulada de 4%, para uma oferta 
ampliada em 2,45%. O fator de aproveitamento sobe 1,24 ponto percentual, 
para 81,58%, com avanço de 6,8% do total de passageiros transportados, que 
somam 1,9 milhão. 

Segundo a Abear, a TAM, do grupo Latam Airlines, ficou com 79,5% do 
mercado em março, ante 77,68% um ano antes, seguida por Gol, com 13,55%, 
frente 14,86%. A Azul teve 6,9%, contra 7,4%, e Avianca passou de 0,06% 
para 0,05%. 
 
http://www.monitordigital.com.br/demanda-aerea-domestica-cai-73-em-marco-
em-base-anual/ 
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7. Comércio Eletrônico 

De Magazine Luiza a Netshoes, todas querem ser marketplace 

 
26 de Abril de 2016 

Fonte: EXAME 
 

Em um shopping center do mundo real, você sabe que encontrará uma 
grande variedade de ofertas, com preços, marcas e qualidades díspares que 
garantam a concorrência. 

No mundo virtual, no entanto, esses grandes centros comerciais estão 
sendo criados dentro do espaço de algumas das maiores varejistas do país a 
internet. 

Há alguns meses é possível comprar batom na Netshoes ou encontrar 
uma guitarra ou um suplemento alimentar no site do Magazine Luiza. 

Ultrafarma, Cnova e Extra, do Grupo Pão de Açúcar, e Submarino são 
outras que seguem pelo mesmo caminho – o de se tornarem um grande 
marketplace online. 

A ideia do negócio é simples: ofertar para outras empresas menores e 
com menos visibilidade a oportunidade de usar o site de varejistas de renome 
como vitrine. 

A vantagem para as parcerias é poder ofertar seus produtos em um 
espaço bem visitado e com credibilidade, sem pagar o custo fixo básico que 
teriam ao investir em uma loja física ou online. 

Para as grandes empresas, o custo de manutenção do site é diluído e a 
oportunidade de atingir e fidelizar um público novo é maior. 

Negócio alternativo - A tendência é a mesma seguida pelo varejo 
mundial para atender a geração do milênio, os jovens que preferem comprar 
online a preços competitivos e buscam tudo em um só lugar. 

No Brasil, há ainda um outro incentivo para a maioria das empresas 
investir na área quase que na mesma hora: a crise econômica. 

“É uma maneira de um pequeno varejista expor produtos e testar sua 
marca sem gastar tanto e das varejistas maiores conseguirem um público 
novo”, diz Patricia Cotti, diretora do Ibevar. 

O custo fixo de manutenção do site, armazenamento e logística das 
grandes varejistas também é distribuído entre todos, nesta modalidade de 
varejo. 

“Trata-se de um jeito mais simples de rentabilizar e manter a operação 
de um comércio, além de uma maneira das grandes trazerem para perto delas 
potenciais rivais do futuro”, acredita Patricia Prado, especialista de varejo e 
consumo da PwC Brasil. 

A convergência do varejo de lojas únicas para espaços compartilhados 
já pode, inclusive, ser vista no mundo físico, com cafeterias da Stabucks na 
Saraiva, por exemplo. 

Quem é quem - Os riscos de misturar sua marca já consolidada a outra 
pouco conhecida é inerente ao negócio. 
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Primeiro porque para os brasileiros a ideia de comprar o produto de 
alguém na loja de outra pessoa e, ainda, muito nova. Segundo, a iniciativa é 
realmente nova até para os varejistas. 

“A maturação desse novo formato só vira com o tempo, mas a tendência 
é da economia compartilhada veio para ficar e será comum vê-la em outras 
áreas”, diz Prado. 

Como referência nesse sentido, o maior e melhor exemplo do mundo é a 
Amazon. Para se proteger, a varejista deixa claro quem são os parceiros que, 
por sua vez, são avaliados pelas pessoas que compram. 

Por aqui, as varejistas terão de pensar em algo semelhante porque há 
um risco de se prejudicar por um atraso de entrega de um parceiro, por 
exemplo, acredita Cotti. 

A crença é que os menores farão tudo certo porque eles são os que 
mais ganham com isso. 

“Os varejos parceiros sabem que essa é uma grande chance de maturar 
o negócio e ganhar independência em dois anos, já com uma marca forte e 
clientes féis”, diz ela. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11890/de-magazine-luiza-a-netshoes-todas-
querem-ser-marketplace 
 

 
Voltar ao índice  
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8.  Logística – Portos e Navegação 

Portos devem crescer 3,64% no primeiro trimestre de 2016  

 
26 de Abril de 2016 

Fonte: Portos e Navios  
 

A busca por serviços portuários continua em expansão no Brasil. Nos 
primeiros três meses deste ano a tendência é de que haja um crescimento de 
3,64% na movimentação total de cargas nos portos brasileiros, quando 
comparada com o volume transportado em igual período de 2015, conforme 
projeção da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP). No 
primeiro bimestre, portos e terminais já haviam registrado aumento de 3,48% 
no desempenho, considerando as 146,67 milhões de toneladas de produtos 
importados e exportados movimentados em janeiro e fevereiro de 2016 – em 
2015, essa movimentação totalizou 141,74 milhões de toneladas, de acordo 
com as informações disponíveis na plataforma WebPortos, da SEP. 

A atuação diferenciada deste segmento logístico se deve especialmente 
ao comportamento das exportações escoadas por via marítima, que 
apresentou expansão, até fevereiro, de 10,17%, totalizando 100,64 milhões de 
toneladas, contra 91,35 milhões de toneladas. A maior parte dos produtos 
brasileiros vendidos ao exterior saíram por Terminais de Uso Privados (TUPs), 
responsáveis pela movimentação de 67% do total de cargas transportadas e 
armazenadas nos portos. Esse tipo de instalação também registrou expansão 
de 7,58% no volume de cargas que movimentaram destinadas à exportação. 

Os portos organizados, ou seja, os portos públicos, moveram o restante 
(33%) das cargas exportadas pelo Brasil nos primeiros dois meses deste ano, 
um volume correspondente a 33,27 milhões de toneladas. Cerca de dois terços 
desse montante foram escoados pelos portos administrados pelas companhias 
docas, que tiveram incremento de 8,70% no total movimentado no período. Já 
os portos delegados, cuja administração está a cargo de estados ou 
municípios, movimentaram cerca de um terço dos produtos exportados pelos 
portos organizados do País, registrando uma expansão de 33,85%. 

 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34084-portos-
devem-crescer-3-64-no-primeiro-trimestre-de-2016 

 
Voltar ao índice  
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9.  Curtas 

Parcela de brasileiros com financiamento voltou a subir 

26 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Digital  

 
A parcela de brasileiros que está pagando algum tipo de financiamento 

(44%) voltou a subir, segundo a pesquisa Perfil Econômico do Consumidor, da 
Fecomércio-RJ/Ipsos, referente ao mês de janeiro. Em relação ao mesmo 
período do ano anterior, o aumento registrado foi de 11 pontos percentuais. 

O levantamento, que ouviu 1.200 pessoas em 72 municípios do país, 
mostra que o carnê (45%) e o cartão de crédito (44%) são os meios mais 
utilizados entre os que têm algum financiamento. O carnê sofreu queda de 8 
pontos percentuais em comparação a janeiro de 2015, enquanto o cartão de 
crédito cresceu 9 pontos percentuais na preferência desse grupo de 
consumidores. 

Entre os que estão pagando algum tipo de financiamento, o principal 
destino é o pagamento de dívidas (23%), seguido pelo consumo de 
eletrodomésticos (20%). 

 

Venda de medicamentos cresce 26,14% no 1º trimestre, diz Abradilan 

 
26 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

A venda de medicamentos por empresas de distribuição e logística 
cresceu 26,14% no primeiro trimestre de 2016 na comparação com igual 
período do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira de 
Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan) e IMS Health. O 
faturamento atingiu R$ 3,93 bilhões entre janeiro e março. 

Já a quantidade de medicamentos vendidos aumentou 20,68% na 
comparação anual, segundo a Abradilan. Foram comercializadas 236,6 milhões 
de unidades nos três primeiros meses deste ano. 

Os associados Abradilan são responsáveis pela distribuição de 21% das 
unidades vendidas dos medicamentos no Brasil, e 30% dos medicamentos 
genéricos. 
 

 
Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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 
 
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  
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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 
 
03/05/2016 até 04/05/2016 – INFRA SP 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Centro de Convenções Frei Careca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – FEIRA DA INDUSTRIA LATINO AMERICANA 
DE AVES E SUINOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 06/05/2016 - DSE SOUTH AMERICA 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Pavilhão Anhembi 
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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