
Mercopar começa com boas perspectivas 
Bruno de Paoli 

O grande destaque neste ano é a maciça presença de empresas indianas. Expectativa é 
melhorar resultados de 2008. 

A previsão dos organizadores da maior feira de subcontratação e inovação do setor industrial 
da América Latina é superar os resultados da edição passada. Os organizadores da 18ª Feira 
de Subcontratação e Inovação Industrial - Mercopar, que teve início hoje, em Caxias do Sul, 
esperam superar os resultados do ano. Na avaliação do presidente da Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (Fiergs), Paulo Tigre, isso é possível, pois o setor industrial brasileiro, 
que sofreu bastante o impacto da crise mundial, já dá sinais de aquecimento. 

A feira é voltada para empresários, compradores, fornecedores, vendedores, representantes e 
distribuidores ligados aos setores metalmecânico, de plástico, borracha, eletroeletrônicos, 
automação industrial, serviços industriais, energia e meio ambiente e movimentação e 
armazenagem de materiais. O principal objetivo é estimular a integração e a competitividade 
internacional. O evento é fruto de uma parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae-RS) e a Hannover Fairs Sulamérica, empresa do 
grupo Deutsche Messe AG. A grande novidade é a presença de empresas indianas, país 
convidado para a edição deste ano. São 130 expositores daquele país - e, segundo o 
presidente da delegação indiana presente na feira, Aman Chadha, não há mais empresas por 
falta de espaço nos pavilhões do Centro de Eventos da Festa da Uva. 

A presença dos indianos também surpreendeu o secretário de Desenvolvimento e dos Assuntos 
Internacionais do Estado, Márcio Biolchi, que também marcou presença no primeira dia do 
evento. "É surpreendente a quantidade de expositores. E isso é significativo, pois possibilita ao 
pequeno e médio empresário, para o qual é focada a atuação do Sebrae, a encontrar os 
fornecedores e parceiros naquele país", avaliou. Além dos indianos, cerca de 500 empresas 
brasileiras de diversos setores dividem os espaços pelos corredores dos pavilhões. As 
delegações da Alemanha, Argentina, África do Sul, China, Emirados Árabes e Holanda, também 
estão na Mercopar. 
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