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Prestes a completar 16 anos de atividades, o Expo Center Norte, um dos mais importantes 
centros de exposição do País, inaugura hoje uma área de expansão que vai deixá-lo com o 
triplo do tamanho que tinha quando foi aberto em 1993. O complexo foi inaugurado com 31 
mil m e, em 2005, dobrou para 62 mil m. Agora, com a nova estrutura, atinge 98 mil mde 
área total, sendo 75,758 mil m de área de exposições. "Com isso, o empreendimento ficou 
mais versátil", afirma o diretor Sérgio Pasqualin.  
 
Além da expansão do espaço para exposições (distribuídos em cinco pavilhões) , com as obras 
realizadas ao longo dos últimos dois anos, o Expo Center Norte ganha também um centro de 
convenções com 21 auditórios. O espaço, com o formato modular, foi projetado para receber 
até 4,230 mil pessoas.  
 
Assim, espera-se, que o empreendimento esteja mais preparado para disputar o concorrido 
mercado de eventos corporativos. Dados do Convention & Visitor Bureau de São Paulo dão 
conta de que a cidade concentra 75% do mercado brasileiro de feiras de negócios, 
movimentando R$ 2,4 bilhões de receita ao ano.  
 
Entre os principais concorrentes do Expo Center Norte estão o Anhembi Parque, que conta com 
uma área total de 400 mil mm, sendo 72,53 mil mde pavilhão de exposições; o Centro de 
Exposições Imigrantes, com uma área total de 240 mil m; o Transamérica Expo Center, com 
33 mil m de área construída; e o pavilhão da Bienal, com 25,125 mil m.  
 
As obras do Expo Center Norte foram realizadas em duas etapas - entre dezembro de 2007 e 
maio de 2008 e entre outubro de 2008 e fevereiro de 2009 - sem interromper o funcionamento 
do parque de exposições. O valor do investimento não foi divulgado.  
 
Agora o local passa também a oferecer suporte aos eventos, como serviços de áudio, 
montagem e segurança, o que deve incrementar a receita. No caso de alimentação, foi fechada 
uma parceria com a GRSA, que passa a ser fornecedora preferencial de alimentos e bebidas 
nos eventos realizados no centro de convenções, a partir do segundo semestre.  
 
Performance  
 
No ano passado, o local recebeu 90 eventos, dos quais participaram 13 mil empresas e que 
foram visitados por 2,3 milhões de pessoas. "Nossa expectativa é manter o número de eventos 
este ano", afirma Pasqualin. De acordo com o executivo, até o momento está mantida a 
realização de todas as feiras programadas para o ano. "Alguns setores diminuíram os espaços 
dos eventos, outros aumentaram", explica o executivo.  
 
O Expo Center Norte integra a Cidade Center Norte, um polo de negócio do qual fazem parte 
também o Shopping Center Norte, o Lar Center e o hotel Novotel Center Norte. Desde a sua 
inauguração, o Expo Center Norte já sediou cerca de mil eventos, recebeu 120 mil empresas 
expositoras e foi visitado por mais de 25 milhões de pessoas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. 
C3. 


