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Começou neste domingo em Guangzhou, capital da província de Guangdong no sul da China a 
3 e última fase da 104 edição da Feira de Cantão, provavelmente o maior evento de negócios 
do mundo. Com agenda semestral, o encontro chinês ocupa hoje três pavilhões de exposições, 
recém- inaugurados, que somam mais de 1 milhão de metros quadrados em estandes com 
produtos de mais de 50 segmentos industriais diferentes. Para se ter uma idéia de 
comparação, o pavilhão de exposições do Anhembi tem área contínua de 70 mil metros 
quadrados.  
 
Desde o ano passado, com uma longa trajetória de mais de 50 anos, num movimento claro de 
internacionalização do país o evento foi renomeado para China Import and Export Fair e 
ganhou um megacomplexo de exposição, o Pazhou. Cada um dos três pavilhões tem três 
andares para a montagem de exposições com infra-estrutura completa de acesso por carro, 
metrô, ônibus ou táxis. A organização da Feira conta com um corpo de mil colaboradores 
permanentes, mas durante o mês do evento soma mais de 5 mil funcionários, contando com 
os empregos temporários. Outros complexos vizinhos e com feiras em cartaz simultaneamente 
impressionam até os maiores e experientes mercadores.  
 
Aqui os compradores desta fase, que vai até 6 de novembro, podem negociar desde roupas 
para homens, mulheres e crianças a remédios e equipamentos medicinais, ou de carpetes e 
tapeçarias a calçados e material de escritório de todos os tipos de matérias-primas, preços e 
quantidades. Nas duas primeiras etapas da Feira, respectivamente de 15 a 19 de outubro e de 
24 a 28 de outubro, foram expostos para negociação maquinário industrial, autopeças, 
motocicletas, produtos eletrônicos, utensílios domésticos, móveis, produtos de higiene e 
limpeza, relógios e brinquedos, entre outros.  
 
Mas até mesmo os maiores negócios do mundo já estão afetados pela crise financeira mundial 
que começou no mercado secundário de hipotecas nos Estados Unidos e se alastra para os 
quatro cantos do planeta. Os organizadores da feira prevêem que não vão conseguir repetir, 
na versão do outono chinês, o mesmo resultado do ano passado que foi de mais de US$ 38,2 
bilhões de transações realizadas na feira. Isso mesmo com a participação 20% maior de 
expositores, que desta vez quase totalizaram 27 mil empresas diferentes. O fluxo de pessoas 
de cerca de 200 países diferentes mais uma vez deve se aproximar de 200 mil compradores. 
Mas com o crédito mais do que escasso pelo mundo inteiro, o volume de pedidos reportados 
não tem apontado para o mesmo fluxo do ano passado.Aproveitando os ventos contrários para 
encher as velas de propulsão dos negócios, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China 
navegou contra a corrente e estabeleceu mais um recorde. Mais de 300 empresários brasileiros 
vie! ram até Guangzhou com o suporte da Câmara e fecharam negócios abastecendo seus 
estoques para o primeiro semestre do ano que vem. O interesse no desenvolvimento dos 
negócios com o Brasil é crescente e reconhecido pelos organizadores da feira que já discutem 
novas formas de incrementar os negócios com a realização de seminários e workshops, 
colocando lado a lado produtores brasileiros e chineses. 
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