
Minas Trend abre as portas na semana que vem com boas projeções para o 

mercado de moda 

Setores têxtil e vestuário preveem melhores margens para 2019 

Setores têxtil e de vestuário têm expectativa de crescimento em 2019. Essas são as 

previsões da FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – que 

promove a partir do próximo dia 09 de abril o Minas Trend, maior feira de negócios do 

setor do Brasil. 

Presente em todas as regiões do estado, o setor é estratégico na geração de empregos 
(é a segunda cadeia que mais emprega em Minas Gerais), principalmente na 
contratação de mulheres. Segundo a FIEMG, há em Minas Gerais 9.750 empresas na 
cadeia produtiva da indústria da moda, que empregam mais de 125 mil pessoas. Todas 
elas estarão representadas no evento, incluindo vestuário, têxtil, bolsas e calçados, 
joias e bijuterias. O número de empresas mineiras representa, hoje, 13,5% do 
segmento em todo o país. 
 
Em 2018, o saldo comercial do setor foi positivo em US$ 88 milhões, sendo os Estados 
Unidos e a Argentina nossos principais destinos de exportações. 
 
Para o evento, espera-se a vinda de importantes compradores e jornalistas 
internacionais de países como Estados Unidos, Reino Unido e Paraguai. A previsão é de 
15 mil visitantes para esta edição, incluindo cerca de três mil compradores 
espontâneos que poderão conferir as novidades de mais de 180 marcas distribuídas 
em 253 estandes. 
 
Assim como na edição anterior, o Minas Trend abre as portas para o público - de 9 a 
12 de abril - com diversas atrações culturais, desfiles, palestras e gastronomia. 

 
 
SERVIÇO 

 

Minas Trend – Primavera/Verão 2020 
Data: 9 a 12 de abril de 2019 

  
  
Horários: 
  
Salão de Negócios 
3ª a 5ª feira - 10h às 20h 
6ª feira – 10h às 17h 
  
Feirinha Aproxima - Gastronomia 
3ª a 5ª feira - 11h às 23h 
6ª feira – 11h às 18h 
  
Local: Expominas – Av. Amazonas, 6.200 - Belo Horizonte – MG 
Informações: www.minastrend.com.br 

  

http://www.minastrend.com.br/

