
A situação instável da econo-
mia mundial não inibe o mer-
cado de feiras de negócios no
Brasil, pelo contrário, o setor
nunca esteve tão aquecido,
principalmente em São Paulo,
meca do turismo corporativo
no país. A expectativa é de um
recorde de eventos de grande
porte m 2012.

De acordo com a União Brasi-
leira dos Promotores de Feiras
(Ubrafe), 201 grandes eventos
serão realizados no país no pró-
ximo ano — um recorde desde
o início da contagem que acon-
tece há 19 anos —, sendo que
São Paulo sediará 75% do to-
tal. Em 2011, a agenda abriga
180 eventos. Na estimativa da
Ubrafe, o setor de feiras no
país, considerando todos os
portes de eventos, deve movi-
mentar R$ 3,5 bilhões neste
ano — São Paulo concentrará
R$ 2,5 bilhões.

Em vista dos crescimento es-
perado para o setor, os empre-
sários da área planejam investi-
mentos maciços para os próxi-
mos anos. Como um coringa
na economia do país, os even-
tos além de nutrirem uma im-
portante fatia do turismo, o
corporativo, ainda estimulam
negócios internos de todos os
setores. A Reed Exhibitions Al-
cantara Machado, líder no mer-
cado de feiras, duplicou de ta-

manho nos últimos três anos e
tem como expectativa crescer
mais de 50% nos próximos dois.
“Os eventos mais rentáveis são
aqueles que apresentam produ-
tos dos setores que estão sendo
impulsionados pelo crescimen-
to do mercado doméstico, como
o moveleiro, por exemplo”, diz
o presidente da empresa, Juan
Pablo De Vera.

A Movexpo — IV Feira Nacio-
nal de Móveis para o Nordeste,
evento bianual promovido em
Pernambuco pela Reed Exhibi-
tions Alcantara, recebeu este
ano mais de 21 mil visitantes.
Os organizadores projetam ne-
gócios de R$ 180 milhões com
a feira.

Vitrine
As feiras também são uma alter-
nativa para as empresas escoa-
rem sua produção, principal-
mente as exportadoras, que
com a crise perderam mercado
na Europa e Estados Unidos, en-
contrando nos eventos oportu-
nidade de rápida negociação
com o mercado alternativo —
interno ou na América Latina.

“A mercadoria que não foi ex-
portada é negociada no merca-
do nacional durante as feiras.
Estas são a mídia presencial
que oferece resposta mais rápi-
da entre quem produz e o canal
de distribuição. Esta velocida-
de de resposta é a melhor op-
ção para atender as empresas
neste momento de crise, afir-
ma Armando Campos Mello,
presidente da Ubrafe.

Segmentos menos tradicio-
nais para o público também
têm abarcado interessados. A
Feira “Negócios nos Trilhos”,
do setor ferroviário, alcançou
na sua 14ª edição, que aconte-
ceu semana passada no Expo
Center Norte, recorde de públi-
co e expositores.

Cerca de 10 mil visitantes de
14 países percorreram os corre-
dores do pavilhão vermelho
que abrigou 180 estandes. “O
setor ferroviário, depois de
duas décadas de abandono, res-
surge para ocupar’ um lugar na
matriz de transporte brasilei-
ra”, diz o diretor do evento,
Gerson Toller. ■

Priscilla Arroyo
parroyo@brasileconomico.com.br

R$ 3,5 bi
é quanto deve movimentar
o setor de feiras de negócios
em todo o Brasil neste ano,
considerando eventos
de pequeno e grande porte.

R$ 1,4 bi
é o volume esperado em receitas
provenientes de viagens,
hospedagem, alimentação,
transportes e compras
nestes eventos — 40% do total.

PRINCIPAIS FEIRAS  DO BRASIL

Os eventos proporcionam 
oportunidades de negócio 
e espaço para divulgação 
das marcas
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Mecados eventos, São
Paulo vê nova expansão

Viagens de negócios são
mais de 50% do faturamento

FEIRASEMMOVIMENTO

Apesar da crise, expectativa é que o Brasil registre ao menos 201 grandes eventos
corporativos no ano que vem, concentrados principalmente na capital paulista

Como peça-chave para o turis-
mo corporativo, que faturou
em 2010 R$ 37,4 bilhões, as fei-
ras são responsáveis por fo-
mentar as viagens de negó-
cios, que representaram R$
20,7 bilhões do total da receita
gerada pelo mercado.

“A feira é o momento inicial
de uma série de novos negó-

cios, o que resulta em novas via-
gens corporativas. Motivos di-
versos, como reuniões para fir-
mar contratos ou visitas para co-
nhecer o processo de fabricação
de determinado produto contri-
buem para nutrir o segmento”,
diz Sáskia Lima, coordenadora
geral de Segmentação do Minis-
tério do Turismo. ■ P.A.

Na esteira do pré-sal,
as feiras de gás e
petróleo consolidam
sua participação no
mercado de eventos.
A 6ª Edição da Brasil
Offshore esquentou
o setor no Rio de
Janeiro neste ano
e recebeu mais
de 50 mil pessoas,
projetando
R$ 170 milhões em
negócios para 2012

BRASIL

TURISMO

Editora: Elaine Cotta ecotta@brasileconomico.com.br
Subeditora: Ivone Portes iportes@brasileconomico.com.br

FeiradoAutomóvel:uma
dasmaisvisitadasdopaís,
aconteceacadadoisanos

6 Brasil Econômico Segunda e terça-feira, 14 e 15 de novembro, 2011



A falta de infraestrutura ainda
retarda o crescimento de diver-
sos setores da economia, inclu-
sive do mercado de feiras de ne-
gócios. A principal reivindica-
ção dos empresários é pela
construção de novos pavilhões
e modernização dos existentes.
“Existe uma carência de Cen-
tros de Convenção aptos a rece-
ber grandes feiras”, afirma Jor-
ge Alves Souza, diretor do gru-
po CouroModa.

São Paulo concentra o centro
da discussão, pois é a cidade
que abriga mais de 75% dos
eventos. O Anhembi, principal
local para a atividade, necessi-
ta de reformas e já está com a
programação completa até
2016. Juan Pablo De Vera, presi-
dente da multinacional Reed
Exhibitions Alcantara Macha-
do, maior empresa do segmen-
to no Brasil, afirma que no que-
sito Centros de Convenção, o
país está atrasado em relação
ao resto do mundo.

“Estamos fazendo feira de
negócios do século 21 em lo-
cais que foram construídos a
mais de quarenta anos e que
deixam muito a desejar quan-
do comparados com os espaços
de grandes cidades estrangei-
ras”, diz De Vera.

Para Armando Campos Me-
llo, presidente da Ubrafe, em-
bora o Anhembi não seja o espa-

ço perfeito, atende satisfatoria-
mente a demanda, pelo menos
até que outro pavilhão seja
construído. “O Anhembi é uma
senhora que já está sendo explo-
rada há 40 anos, sofre um des-
gaste e necessita de reformas,
mas atende às necessidades das
grandes feiras.”

A capital paulista oferece ou-
tros pavilhões privados, como
o Transamerica Expo Center,
Imigrantes e Center Norte, mas
os empresários alegam que os
locais não oferecem estrutura
adequada para receber as fei-
ras. Os motivos da recusa são
diversos: como a dificuldade
de acesso, tamanho e falta de
estacionamento.

Entre as soluções possíveis,
está a construção de um novo
Centro de Eventos em Pirituba.
“O equipamento atenderia às
necessidades logísticas do nos-
so projeto, mas o acesso ainda
está em discussão. A distância
dos pólos onde se encontram os
hotéis é muito grande. Temos
que pensar em uma solução pa-
ra que o cliente chegue com con-
forto aos eventos”, diz Mello.

Segundo Souza, se o projeto
for consolidado a prefeitura não
deve arcar sozinha com os cus-
tos de construção. “Está sendo
cogitada uma Parceria público-
privada,mas por enquanto nada
está decidido. ■ P.A.

Na esteira da consolidação do
mercado de feiras, o setor de
operação, montagem e infraes-
trutura dos pavilhões também
é alavancado. A previsão da
União Brasileira dos Promoto-
res de Feiras (Ubrafe) é que o
segmento movimente R$ 1,4 bi-
lhão em 2012. Para atender ao
interesse dos empresários do
segmento, também existe uma
feira de negócios. A ExpoSyste-
ms 2011 — Congresso e Exposi-

ção Internacional de Soluções
Integradas para Feiras e Even-
tos, promovido pelo Grupo Fei-
ra & Cia, reunirá os maiores
players da indústria de feiras e
eventos para exibir as melho-
res práticas e soluções para o se-
tor de promoção comercial. A
9ª edição vai acontecer de 29
de novembro a 1º de dezembro,
em São Paulo e deve receber 4
mil visitantes. Uma das novida-
des desse ano é o pavilhão ale-
mão, uma área onde se reuni-
rão dez organizações vindas da
Alemanha, patrocinadas pelo
seu próprio governo.

O fato demonstra o crescimen-
to da importância do mercado
brasileiro para a indústria de ser-
viços alemã. A feira também pro-
porciona conhecimento sobre o
setor, oferecendo congressos
que abordarão temas sobre o uni-
verso das feiras e dos eventos.
Os visitantes poderão também
visitar o Lounge do Conhecimen-
to, espaço reservado para fomen-
tar discussão sobre temas pon-
tuais do segmento. Especialistas
vão ministrar palestras que tra-
tam de temas como planejamen-
to financeiro, mídias sociais, en-
tre outros. ■ P.A.

Alexandre Peregrino/Folhapress

Infraestrutura inibe
crescimento maior

Última grande feira do ano
será para organizadores

Carvalho pede que Lupi “siga trabalhando”

R$ 2,5 bi
ou seja, mais de 70% da receita
esperada para o movimento
com feiras no país, serão gerados
em São Paulo, a meca dos
eventos corporativos do Brasil.

Encontro reúne empresários
responsáveis pelos
bastidores dos eventos

R$ 850 mi
é a projeção de receitas em São
Paulo em viagens, hospedagem,
alimentação, transporte e
compras com a realização de
feiras de negócios.

“

José Cruz/ABr

O Anhembi, principal local de eventos em São Paulo, já está com a
programação completa até 2016, mas precisa de reforma e modernização

Estamos fazendo feira
de negócios do século
21 em locais que
foram construídos
há mais de 40 anos
e que deixam muito
a desejar quando
comparados com os
espaços de grandes
cidades estrangeiras

Juan Pablo De Vera
Presidente da Reed Exhibitions

Alcantara Machado

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho,
disse que o Ministério do Trabalho está “caminhando como qualquer
outro”. A pasta enfrenta denúncias de irregularidades em convênios
firmados com ONGs. Sobre a situação do ministro Carlos Lupi na
Esplanada, Carvalho pediu para que “siga trabalhando”. “Cada denúncia
merece ser verificada, analisada”, completou após seminário sobre
o novo marco regulatório para ONGs, no Palácio do Planalto. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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