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CE       049 / 20                                                       Porto Alegre, 31 de maio de 2020 
 
Às 
Entidades Apoiadoras Mercofrio  
                 
Prezados senhores 
 
 
Neste ano de 2020, estava prevista a realização do 12º Congresso Mercofrio, nos dias 22, 
23 e 24 de setembro, nas dependências do Barra Shopping Sul – Porto Alegre – RS. 
 
A partir de meados de março, quando as normativas das autoridades Governamentais de 
Saúde, em função da epidemia do SAR – Cov-2, indicaram o distanciamento social e a 
proibição de eventos com aglomerações de pessoas, começamos a nos preocupar com a 
possibilidade de não haver condições para realização de nosso Congresso Mercofrio2020 
na data prevista. 
 
A partir do dia 30 de março, começamos a realizar reuniões mais assíduas, monitorando 
qual seria o rumo da epidemia e suas consequências para nosso Mercofrio.  
Como não havia uma certeza do futuro dos eventos, e como não há até hoje, iniciamos a 
discutir alternativas.  
 
Neste período, desde o final de março até aproximadamente 20 de maio, tentamos 
alternativas de novas datas e locais para o Congresso Mercofrio. 
Nas tentativas, sempre procuramos preservar o distanciamento de datas de outros eventos 
de nosso setor, em particular o ENPC, marcado para novembro de 2020. 
Não conseguimos uma data compatível no segundo semestre, incluindo o mês de   
dezembro, que não é um mês recomendado para este tipo de evento. 
 
Nestas pesquisas, também verificamos qual seria a tendência e expectativas de como serão 
os eventos, caso ocorram, neste ano de 2020.  
Não há nada oficializado ainda e a tendência é de uma pequena ocupação de salas. 
Outro problema a ser solucionado é como serão realizados os intervalos de coffee-break. 
 
Este ponto é muito importante para nosso evento, dado que importanciamos nosso “Espaço 
para Relacionamento”, relacionamentos estes que caracteristicamente se intensificam nos 
horários dos intervalos, com o encontro entre congressistas, palestrantes e patrocinadores. 
 
Por outro lado, as alternativas de realização de um evento on-line também foram 
exaustivamente discutidas. Neste formato, vislumbramos alguns problemas, sendo que um 
dos principais seria a falta do “Espaço de Relacionamento”. 
Também o período de duração de três dias do Mercofrio seria muito cansativo para uma 
assistência on-line. 
 
Acrescente-se a isso o fato de que desde o início do confinamento o número de eventos on-
line cresceu de forma muito grande e a impressão é que, em um certo tempo, o público 
estará um tanto saturado deste tipo de atividade. Possivelmente, quando voltarmos à 
“normalidade” este número de eventos será maior do que os que aconteciam anteriormente, 
mas certamente menor do que o atual. 
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Importante também frisar que, neste ano de 2020, a vinda de palestrantes do exterior para o 
Brasil tornou-se inviável e, mesmo as viagens internas, deverão estar bastante restritas.  
Outro aspecto a ser lembrado é que a atividade econômica das empresas, represada 
durante a epidemia, necessitará esforço adicional no transcorrer do 2º semestre. 
 
Por fim, após esgotadas as possibilidades para 2020, surgiu uma alternativa para um 
período bem no início de março de 2021. 
 
Com estas informações e todos estes fatores, os quais expusemos anteriormente, voltamos 
a discutir internamente, levando em conta também os seguintes importantes aspectos: 
 
- Existir um distanciamento de um pouco mais de 6 meses do Congresso Conbrava; 
- Existirem os compromissos já assumidos com nossos Patrocinadores, dos quais já 
recebemos aporte financeiro; 
- Existirem contratos com o Centro de Eventos e com a Empresa responsável pela atividade 
funcional e organizacional do Mercofrio, com os quais também possuímos compromissos 
financeiros. 
 
Dentro de todo este contexto, concluímos a necessidade de realizar o Mercofrio nos dias  
2, 3 e 4 de março de 2021. 
 
Gostaríamos de solicitar sua compreensão para esta situação inusitada, a qual estamos 
vivenciando e tendo que enfrentar. 
 
Também gostaríamos de continuar contando com sua importante participação e presença 
em nosso evento Congresso Mercofrio. 
 
 
Agradecendo sua atenção, subscrevemo-nos 
 
 
Cordialmente 
 
 
Mário Alexandre Möller Ferreira 
Coordenador Mercofrio 
 

 


