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Comércio Exterior
Considerada a versão sul-americana da europeia CeBIT, a principal feira mundial do mercado de tecnologia
da informação e comunicação, a quarta edição da Business IT
South America (BITS) ocorre entre os dias 13 e 15 de maio, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto
Alegre.
O evento conta com pavilhão de exposição e diversas atividades paralelas, como a Global Conferences
(congresso internacional com os principais temas e tendências do mercado para atualização profissional), e o
CIO Project (projeto que aproxima executivos de grandes empresas compradoras de TIC das empresas
expositoras e que em 2014 devera reunir cerca de 40 executivos da América Latina). Além disso, ocorrem
também o Business Matchmaking, que são as rodadas de negócios nacionais e internacionais, com 92
confirmações para este ano, sendo 31 empresas internacionais e 61 brasileiras; e o IX Seminário de
Telecomunicações.
Uma das novidades este ano será a realização do Dash Games, primeiro evento internacional com
convidados dos Estados Unidos, Finlândia, Chile e Argentina, voltado exclusivamente para a indústria de
jogos latino-americana. A proposta é compartilhar informações sobre produção e mercado, para ampliar o
conhecimento técnico entre estudantes, profissionais e desenvolvedoras.
Em 2013, a BITS recebeu mais de 12 mil visitantes ligados ao setor de TIC. A feira reuniu 206 expositores,
de 20 países.
As rodadas de negócios geraram US$ 13 milhões, reunindo 14 nações. A BITS é organizada e promovida
pela Deutsche Messe AG por meio de sua subsidiária no Brasil, a Hannover Fairs Sulamerica, e pela
Federação
e Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS). Informações: www.
bitsouthamerica.com.br.
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