
O negócio é 
gerar negócios 
Como vários setores da economia, o segmento de feiras de negócios no Brasil também se 

desenvolve em ritmo acelerado. Segundo a Ubrafe (União Brasileira dos Promotores de 

Feiras), que reúne os maiores players do setor, o País irá fechar 2011 com 180 grandes feiras 

promovidas pelos sócios da entidade. Os números são superlativos: R$ 3,5 bilhões ao ano 

de receita, 4,6 milhões de visitantes, 43 mil empresas expositoras e 48 mil compradores 

estrangeiros. São Paulo se sobressai neste cenário nacional, com 120 grandes feiras ou 

uma a cada três dias. A maior empresa em atuação no País é a Reed Exhibitions Alcantara 

Machado, resultado da joint venture entre a Reed Exhibitions, de origem anglo-holandesa, 

e a brasileira Alcantara Machado, formada em 2007. Presidente da empresa no Brasil, o 

uruguaio Juan Pablo De Vera fala sobre os setores que passaram a utilizar as feiras como 

ferramenta de marketing, comenta a expansão da companhia para o Nordeste e discute o 

desafio da capital paulista de permanecer como um destino atraente para os eventos. 
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Meio & Mensagem — Qual o tamanho do 
setor de feiras no Brasil? Como este mer-
cado vem crescendo no País? 
Juan Pablo De Vera — Aqui no Brasil 
nosso foco principal tem sido o desen-
volvimento de feiras de negócios. Nos-
sa empresa organiza 55 feiras no Brasil -
algumas bienais, outras anuais. Na mé-
dia, são entre 35 e 40 feiras da empresa 
ao ano. Nosso plano de crescimento pa-
ra o Brasil sempre foi bastante ambicio-
so. De 2007 para 2011, dobramos o fatu-
ramento. Em nível mundial, foi US$ 1,2 
bilhão de dólares de faturamento anual. 
Nosso plano para 2013 é, mais uma vez, 
dobrar o tamanho da empresa no Brasil. 
Sem dúvida, isto se dará pelo crescimen-
to dos produtos existentes, pela expansão 
regional e pela aquisição de novas feiras 
para somar ao nosso portfólio. 

M&M — Este calendário cresceu nos últi-
mos anos? 
De Vera — As feiras de negócios acompa-
nham os segmentos da economia. Algu-
mas feiras de negócios que foram muito 
bem-sucedidas nos anos 1970 e 1980, hoje 
já não existem mais. Particularmente por-
que estes setores da economia ou o tipo 
de produto dispensavam uma feira como 
ferramenta de marketing. Existe uma sé-
rie de setores da chamada nova economia 
que adotaram as feiras como ferramenta 
de marketing indispensável para o desen-
volvimento de atividades aqui no Brasil. 

M&M — Quais setores começaram a fa-
zer feiras? 
De Vera — São setores novos, principal-
mente ligados a áreas de rápido crescimen-
to da economia nos anos que se passaram. 
O setor de óleo e gás, por exemplo, ou seto-
res mais tradicionais, como construção, in-
fraestrutura, transporte e logística, agrone-

gócio, bens de consumo, particularmente 
eletrônica de consumo. Todos estes setores 
precisam de um espaço que seja represen-
tativo para anunciar seus lançamentos, po-
sicionar seus produtos e encontrar nessas 
feiras novos clientes, canais de distribuição, 
fornecedores e oportunidades. Temos um 
desenvolvimento muito forte no setor de 
etanol ou de energias renováveis, nos úl-
timos três anos. Também no setor de duas 
rodas, que está crescendo a taxas chinesas, 
e que realmente tem, todos os anos, mais 
empresas se instalando no Brasil. Estamos 
crescendo em feiras ligadas à infraestrutu-
ra. Fizemos, no ano passado, pela primei-
ra vez, a Rio Infra: uma feira ligada à infra-
estrutura, voltada para todos os aconteci-
mentos que vão acontecer no Rio de Janei-
ro. Neste ano, a São Paulo Infra, e estaremos 
repetindo a Rio Infra em novembro. Esta-
remos ampliando esta feira para Belo Ho-
rizonte, Nordeste e Centro-Oeste. O foco é 
o que precisa ser feito para acompanhar o 
desenvolvimento destes grandes eventos 
(Copa e Olimpíada), mas também acom-
panhar o crescimento da própria economia. 

M&M — São Paulo é o grande foco das fei-
ras de negócios ou já percebemos novos pó-
los surgindo nos últimos anos? Há um mo-
vimento de descentralização deste setor? 
De Vera — Há alguns anos o grande foco 
das feiras de negócios era Paris, Frankfurt, 
Nova York e Londres. Sem dúvida, com o 
crescimento dos mercados emergentes e 
a necessidade dos fabricantes e empre-
sas desenvolvedoras de serviços e solu-
ções, eles deixaram de usar essas praças 
tradicionais e começaram a crescer em 
novos mercados. São Paulo colheu fru-
tos da expansão das grandes marcas e 
grandes feiras mundiais. Nos últimos 20 
anos, a cidade soube se posicionar co-
mo uma das principais capitais de even-

tos de negócios do mundo [no ranking 
da International Congress and Conven-
tion Association (ICCA), maior organiza-
ção mundial do setor. São Paulo ocupa a 
18a posição entre as cidades que recebem 
eventos mundiais, mantendo-se à frente 
de destinos como Roma, HongKong, Sid-
ney, Xangai, Montreal, Cidade do Cabo e 
Munique. Na pesquisa geral, o Brasil ocu-
pa a 7a posição). 

M&M — São Paulo está saturada? 
De Vera — O que acontece é que São Pau-
lo está tendo uma saturação natural pelo 
seu próprio desenvolvimento. E cada vez 
mais nossos clientes estão vivendo o mes-
mo processo que se viveu no ponto de vis-
ta macroeconômico, na nossa economia 
doméstica. O cliente que antes anunciava 
seus produtos, carros, barcos, aviões, so-
luções nas feiras mundiais, tiveram a ne-
cessidade de começar a participar de fei-
ras regionais. O mesmo está acontecendo 
aqui no Brasil: a expansão cada vez mais 
forte e as oportunidades que esta expan-
são oferece são cada vez mais reais e nossos 
clientes estão apresentando cada vez mais 
propostas interessantes para este desenvol-
vimento. Nós sabemos que não podemos 
mais atender à demanda que uma região 
tão importante como o Nordeste nos ofe-
rece, fazendo com que o comprador de lá 
venha a São Paulo para conhecer um pro-
duto. Temos de levar nossas feiras para o 
Nordeste. Nossa empresa estará abrindo 
um escritório em Recife até o final do ano 
com o objetivo de desenvolver por lá as seis 
principais feiras de negócios realizadas em 
São Paulo. Não posso contar quais são es-
tas feiras, mas irei contar ao governador (de 
Pernambuco) em 15 dias. 

M&M—A falta de infraestrutura, principal-
mente numa cidade como São Paulo, atra-

palha o setor? A questão da mão de obra 
que não fala inglês, os aeroportos sobre-
carregados, o número de quartos na cida-
de, que é cerca de 45 mil, com taxa de ocu-
pação elevadíssima; este inchaço restrin-
ge os negócios de feiras aqui no Brasil ou 
ainda não chegamos a esse limite? 
De Vera — Sim, restringe. Esta é a apre-
sentação do novo Centro de Exposição de 
São Paulo, em Pirituba (De Vera mostra 
o projeto no computador). Seria três ve-
zes maior que o Anhembi. Este é um em-
preendimento da Prefeitura de São Paulo 
que estamos apoiando, com nossas feiras 
e financeiramente. Não podemos voltar a 
desenvolver o calendário de feiras inter-
nacionais na cidade, realizar feiras do sé-
culo 21 em um pavilhão que é mais pare-
cido com o começo do século 20. 

M&M — 0 Anhembi já está ultrapassado? 
De Vera — Já. Os esforços que existem em 
São Paulo são muito válidos: o Expo Cen-
ter Norte, o Centro de Exposições Tran-
samérica e o Centro de Exposições Imi-
grantes vêm fazendo, nos últimos anos, 
investimentos para manter a qualidade 
dos espaços, porém, nenhum deles com-
porta a grandiosidade que São Paulo está 
atingindo como centro de negócios para 
a América Latina. Se quisermos fazer um 
evento com mais de cem mil visitantes, 
em qualquer setor da cidade, o trânsi-
to não comporta, o estacionamento não 
comporta, os banheiros não comportam, 
o ar-condicionado não comporta. É neces-
sário, imprescindível a execução de um 
projeto que seja nos moldes que outras 
cidades do mundo souberam fazer: Bar-
celona, Atlanta, Las Vegas. As principais 
capitais de negócios que souberam se de-
senvolver entenderam a oportunidade de 
ser a sede de encontros de negócios para 
o desenvolvimento da economia do pa-
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Recife, está preparando. E a movimenta-
ção que grandes empresas já estão fazen-
do, o que o Porto de Suape vai representar 
no setor de desenvolvimento industrial, a 
decisão da Fiat (de instalar uma nova fá-
brica na região), tudo já é realidade. Pou-
cos países no mundo oferecem a oportu-
nidade de crescimento que Pernambuco 
oferece hoje e, num mundo globalizado 
que está sofrendo de uma crise de con-
fiança, nós queremos apostar. 

"Cabe a todos nós, profissionais do setor, trabalhar para 

facilitar o desenvolvimento de um novo espaço que 

consiga acompanhar este crescimento. Temos feiras no 

Brasil com 1.200 empresas que, às vezes, têm mais de 100 

ou 200 outras em lista de espera, que não conseguem 

espaço para expor seus produtos e poder exportar e 

crescer, porque o setor de exposição não comporta" 

ís. São Paulo hoje detém este título, mas 
a concorrência vai ser grande. São Paulo 
precisa estar preparada para que os even-
tos do século 21 não comecem a migrar. 

M&M — Mas teria para onde migrar aqui 
no Brasil? 
De Vera — Tem como migrar. Até o co-
meço da década de 1990, as principais fei-
ras de negócios aconteciam no Rio, e nin-
guém acreditava que elas iam mudar para 
São Paulo. As feiras de negócios acompa-
nham o desenvolvimento dos negócios. 
Nossa decisão de oferecer uma alternati-
va aos nossos clientes, compradores e pro-
fissionais do Nordeste é porque sabemos 
que eles não têm mais condições de che-
gar a São Paulo, como alguns anos atrás. 
São Paulo se tornou uma capital cara, de 
difícil deslocamento. É difícil achar espa-
ço para se hospedar, é difícil achar espaço 
confortável para participar de um evento 
de negócios. Acho que cabe a todos nós, 
profissionais do setor, trabalhar para facili-
tar o desenvolvimento de um novo espaço 
que consiga acompanhar este crescimento. 
Temos feiras no Brasil com 1.200 empre-
sas que, às vezes, têm mais de 100 ou 200 
outras em lista de espera, que não conse-
guem espaço para expor seus produtos e 
poder exportar e crescer, porque o setor 
de exposição não comporta. 

M&M — 0 senhor falou sobre a ida para o 
Recife de seis grandes feiras. 0 Nordeste 
tem estrutura para receber este tipo de 
grande evento? 
De Vera — O processo é parecido com o 
ovo e a galinha. A demanda gera a ofer-
ta. Nós entendemos que, levando nossas 
feiras de negócios ao Nordeste e acom-
panhando o desenvolvimento que o Nor-
deste está sabendo realizar, temos opor-
tunidade de conhecer o projeto de infra-
estrutura que, por exemplo, o Estado de 
Pernambuco, particularmente a cidade de 

M&M — Atualmente, mercados como Es-
tados Unidos e Europa estão passando por 
uma crise, e já tivemos esse movimento em 
2008. Tais momentos se refletem no setor 
de feiras depois que a crise aconteceu? 
Podemos esperar algum reflexo da crise 
atual no setor de feiras aqui no Brasil? 
De Vera — As feiras são reflexos da eco-
nomia. Conheço muitas feiras que cresce-
ram muito quando a economia se desen-
volveu bem. Não conheço nenhuma feira 
que se deu bem quando a economia está 
em crise. O que está acontecendo hoje, 
sem dúvida, são crises que se dão princi-
palmente em algumas regiões, em alguns 
setores da economia, afetando alguns ti-
pos de negócios. Esta crise de confiança 
que existe hoje poderá, sem dúvida, afe-
tar os mercados nos quais ela está sendo 
desenvolvida. Os Estados Unidos e a Eu-
ropa são os dois principais clientes para 
todos nós. Nunca vamos conseguir nos 
dar bem se nossos principais clientes es-
tão tendo problemas. O Brasil soube, nos 
últimos anos, desenvolver uma economia 
doméstica com excelentes oportunidades 
de crescimento e existem regiões no Bra-
sil—o Nordeste, Centro-Oeste, o próprio 
Sul e Sudeste — que apresentam oportu-
nidades de crescimento muito mais atra-
tivas que outros setores em economias 
mais desenvolvidas. Se a crise vai afetar 
nossas feiras de negócios? É provável que 
algumas empresas sintam essa necessi-

dade. Naquelas feiras que estão focadas 
em desenvolver soluções para os setores, 
produtos, regiões e segmentos de merca-
do que estão consumindo, provavelmen-
te, será mais uma marolinha. A nossa pre-
ocupação é identificar em quais setores 
da economia estaremos oferecendo aos 
nossos clientes as melhores oportunida-
des. Acabamos de realizar nosso plano 
estratégico de negócio para 2013 e 2014. 

M&M — Recentemente, houve a aquisição 
da Multiplus, com mais dez novas feiras, 
pela Reed aqui no Brasil. Quais são os pla-
nos de investimentos para o País? 
De Vera — A Reed está no Brasil desde 
1997. Em 2007, fez a aquisição das feiras 
da Alcantara Machado; em 2009, a aqui-
sição das feiras da MG (ligadas ao setor 
de off-shore e motocicletas) e, em 2011, da 
Multiplus, incorporando ao nosso portfó-
lio de feiras, principalmente do setor su-
croalcooleiro, de etanol e setor moveleiro. 
Estamos agora em um processo de análi-
se de aquisições de outras três empresas, 
e esperamos até o final do ano ter concluí-
do estas aquisições, com a perspectiva de 
voltar a anunciar o crescimento em novos 
setores da economia, nos quais ainda não 
estamos presente, mas também comple-
mentando alguns produtos que já temos 
aqui no Brasil. Nós atendemos a cada ano, 

em média, 4,5 mil expositores, aproxima-
damente três milhões de visitantes, que 
vêm de 72 países para participar das fei-
ras de negócios que realizamos em cinco 
cidades no Brasil: São Paulo, Rio de Janei-
ro, Ribeirão Preto, Recife e Belo Horizonte. 

M&M — Além do Brasil, outros países tam-
bém estão no foco de investimento? 
De Vera — A Reed, em nível mundial, tem 
uma participação muito forte na Europa e 
Estados Unidos: 75% de nossos negócios 
estão baseados nestes mercados. Nosso ob-
jetivo é chegar a 2013 com uma participa-
ção crescente nos mercados emergentes e 
fazer com que esta equação seja 60/40. Os 
países nos quais a companhia tem investi-
do fortemente hoje são os chamados Bric 
— Brasil, Rússia, Índia e China —, como 
também vê fortes oportunidades e vem re-
alizando investimentos no Norte da África, 
Oriente Médio e em algumas economias 
da Ásia que estão se apresentando como 
os novos mercados da próxima década, 
como Vietnã e Tailândia. A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1473, p. 6-7 , 22 ago. 2011.




