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A participação de empresas em feiras 
de negócios tem um histórico muito 

longo na economia moderna. As neces-
sidades de encontrar os seus principais 
clientes ou conhecer novos não se alte-
raram praticamente em nada nos últi-
mos séculos, a despeito da profissiona-
lização na apresentação dos trabalhos e 
na tecnologia cada vez mais utilizada. “A 
participação em uma feira é uma ativida-
de comercial muito desenvolvida dentro 
das empresas e que vem acontecendo em 
tempos ‘bons’, de baixa inflação e PIB for-
te, ou ‘ruins’, de alta inflação e PIB fraco”, 
afirma Paulo Octavio Pereira de Almeida, 
vice-presidente executivo da Reed Exhi-
bitions Alcantara Machado. 

“O Brasil, independentemente de even-
tuais situações pontuais não tão positivas, 
está em um grande ciclo de crescimento 
irreversível, no conceito conhecido co-
mo Brics.” Para Armando Campos Mello, 
presidente da Ubrafe, a feira é economia 
viva. “Em Fortaleza, por exemplo, há um 
pavilhão novo, e o Ceará é forte em con-
fecção. Então, diversas feiras estão aten-
dendo a esse setor econômico, de empre-
sas promotoras no segmento da moda e 
da confecção e do maquinário”, explica. 

Um dos grandes fatores de sucesso está 
na prerrogativa da feira em atender à de-
manda do comprador. Quando um empre-
sário desloca-se para visitar uma feira, ele 
está buscando uma solução para o seu ne-
gócio. “Nós trabalhamos sempre no senti-
do de identificar tendências, promover um 
contato prévio dos expositores com futu-
ros compradores. No Brasil este cuidado 
ganha mais importância, na medida em 
que somos um país de dimensões conti-
nentais com hábitos de consumo diversos”, 
diz André Mozetic, diretor da Greenfield. 

“Outro ponto importante é reunir expo-
sitores que apresentem produtos e tecno-
logias de qualidade e procedência. No ca-
so específico de feiras técnicas regionais, 
o evento passa a ser uma referência para 
atualização tecnológica, portanto procura-
mos associar a imagem da feira a fornece-
dores compromissados com o mercado.”

No Brasil, a Reed também atua em seg-
mentos como Infraestrutura Industrial, 
com a Forind NE, em sua quinta edição. 
Ocorrida em Olinda, com investimen-
to de R$ 1,5 milhão e número estimado 
de 11 mil visitantes qualificados, é volta-
da aos fornecedores da indústria em ge-
ral, atraindo novas empresas produtivas 
de petróleo, gás, offshore, naval, energias 
renováveis, metalmecânica, elétrica e ele-
trônica e logística. Este ano são espera-
dos 280 expositores, 45% a mais do que 
no ano passado. Outra mostra da Reed é a 
Sucroenergética do Nordeste (Sucronor), 
onde serão apresentados produtos, tec-
nologias e conhecimentos para a cadeia 
produtiva do setor.

Mercado capixaba
“A tendência é que esse segmento (de 

feiras e eventos) continue crescendo. Mes-
mo em momentos de crise sempre sur-
gem oportunidades para a realização de 
bons trabalhos. É preciso estar atento para 
identificá-las e ter estratégias claras para 
aproveitá-las”, opina Cecília Milanez, só-
cia da Milanez & Milaneze, atuando no 
mercado capixaba na área de eventos, 

destacando-se como criadora, em 1989, 
da Feira Internacional do Mármore e Gra-
nito, a atual Vitória Stone Fair.  

Atualmente, a empresa organiza no Es-
pírito Santo três feiras. A Vitória Stone Fair, 
promovida pelo Sindirochas e o Centro Tec-
nológico do Mármore e do Granito (Ce-
temag), abriu o calendário, em fevereiro, 
chegando à 35a edição. É considerada uma 
das principais feiras do segmento de ro-
chas ornamentais do mundo, com foco 
na exportação. 

“A Vitória Stone Fair cresce a cada ano 
dentro das suas limitações físicas. Uma 
prova dos resultados positivos é que con-
tinuamos atraindo novas empresas.” Es-
te ano a feira contou com 420 expositores 
de todo o País e de mais de 25 países reu-
nindo pedras, tecnologia, equipamentos, 
insumos, produtos e serviços.  

Em julho é a vez da 6a Mec Show, fei-
ra de metalmecânica, energia e automa-
ção, fortalecida pela consolidação do Es-
pírito Santo na posição de segundo maior 
produtor nacional de petróleo e os novos 
polos industriais, como o Estaleiro Jurong 
Aracruz. A feira reúne 200 expositores, o 
que representa crescimento de 10% em 
relação a sua última edição. Em 2012, 17 
mil pessoas passaram pela feira, vindas 
de 18 Estados brasileiros, sendo gerados 
mais de R$ 60 milhões em negócios.

Outra produção bem-sucedida da Mi-
lanez & Milaneze é a Cachoeiro Stone Fair, 
voltada ao mercado interno. A edição de 
2012 recebeu acima de 25 mil visitantes 
de mais de 600 cidades brasileiras, de 26 
Estados, durante os quatro dias de evento 
em agosto, em Cachoeiro de Itapemirim, 
importante parque industrial de benefi-
ciamento de mármore e granito. A cidade, 
ao lado de outros 14 municípios da região 
sul do Espírito Santo, compõe o mais im-
portante Arranjo Produtivo Local (APL) 
de rochas ornamentais do Brasil.

Imagina na Copa
Para o presidente executivo da Ubrafe, 

os números das feiras não mudam radi-
calmente de um ano para outro por con-
ta da dependência de pavilhão que o  País 
ainda tem. “No ano que vem teremos um 
pavilhão novo em Fortaleza e outro em 
Belém, além de um reforço no Recife”, diz 
ele. Para a Ubrafe, eventos como a Copa 
do Mundo não chegam a alterar o cená-
rio desse mercado. “A única coisa é que 
fazemos desvios para criar um calendá-
rio, porque os equipamentos estarão lo-
cados”, assegura Campos Mello. 

“Se puder destacar algum tipo de im-
pacto no mercado de feiras com certeza 
devo mencionar o problema da infraes-
trutura. São Paulo como um polo gera-
dor de negócios não poderia, nos tempos 
atuais, ficar limitado aos espaços existen-
tes para a realização das feiras, ao número 
de prestadores de serviços especializados 
ou até ao número de quartos de hotéis ou 
à disponibilidade de voos. Todo este seg-
mento econômico deveria ser comparado 
às principais cidades com foco em negó-
cios — como Nova York, Paris e Shangai—, 
para citar algumas, mas infelizmente não 
podemos fazer esta comparação. Pelo me-
nos ainda”, argumenta Pereira, da Reed. 

Na Reed, a maioria dos eventos, se-
gundo o vice-presidente, tem como foco 

a geração de negócios (business to busi-
ness) e acontece anualmente ou a cada 
dois anos. “No segmento esportivo não 
atuamos localmente, então, apesar de 
analisarmos algumas oportunidades, não 
existe nada agendado para nossa atuação 
neste segmento específico (Copa e Olim-
píadas). Mas eventos na área de turismo, 
hotelaria, construção civil, que estão no 
nosso portfólio, hoje terão grande impacto 
na Copa e nas Olimpíadas nas suas pró-
ximas edições, ou até mesmo depois de 
2016”, analisa.

É o caso, por exemplo, do setor move-
leiro e da construção de grandes empre-
endimentos nas cidades médias, que pu-
xam a alta demanda da indústria de mó-
veis do interior de Pernambuco nesse pri-
meiro semestre de 2013. Para ser fonte de 
busca por novos equipamentos e produ-
tos, os lojistas e empresários estão inves-
tindo em novidades e em eventos de pro-
jeção da própria marca, a fim de alcan-
çar um público que agora se volta para 
o Estado na hora de consumir produtos 
para mobiliar seus hotéis, restaurantes, 
 shoppings e lojas. 

A Movexpo — feira nacional de móveis 
para a região Nordeste —, e a Equipotel 
Nordeste — feira de gastronomia e hotela-
ria —, ambas em maio, no Centro de Con-
venções de Pernambuco, já comercializa-
ram, respectivamente, 95% e 83% do es-
paço. Durante os quatro dias, a Equipotel 
Nordeste vai expor o que há de mais atual 
no ramo hoteleiro. Diante de um cenário 
de desenvolvimento industrial, o aumen-
to no consumo de equipamentos é conse-
quência direta. 

De acordo com a Reed Exhibitions, em 
2012, mais de 43% dos quase dez mil visi-
tantes da Equipotel Nordeste eram empre-
sários e sócios interessados em pesquisar 
fornecedores e produtos inovadores. Es-
te ano, a Equipotel volta ampliada, com 
280 estandes com expositores nacionais 
e internacionais do ramo hoteleiro e gas-
tronômico, contando com um dia a mais 
de evento.

Em relação à movimentação da eco-
nomia, tanto a Copa do Mundo como a 
Olimpíada vão mexer com o País em diver-
sos setores: alimentação, hotelaria, cons-
trução de novos empreendimentos, en-
tre outros. Muitos desses segmentos es-
tão diretamente ligados aos eventos e às 
feiras. “Isso é um ponto bastante positivo 
que pode influenciar no investimento das 
empresas em feiras. Não planejamos, até 
o momento, nenhuma ação diretamente 
relacionada à Copa, mas estamos nos pre-
parando para atender a esse crescimento 
de mercado, principalmente por meio de 
parcerias com diversas associações e sin-
dicatos dos mercados em que atuamos”, 
considera Basso. 

André Mozetic diz que, pensando nes-
tes eventos, a empresa iniciou um tra-
balho prévio estimulando empresários 
a pensar na embalagem que o turista vai 
levar ao retornar dos eventos. “Pensamos 
neste público como divulgadores de nos-
sos produtos, alimentos, bebidas, artesa-
nato e outros. O Brasil tem sabores, pro-
dutos e tecnologia para se vender muito 
bem”, comenta. 

“Para 2013 lançamos a campanha Em-
bala Made in Brazil, para valorizar a apre-
sentação de nossos produtos regionais. O 
objetivo é melhorar a percepção e o va-
lor do design de embalagens para as pe-
quenas e as médias empresas. Além do 
desejável título de campeão (de futebol), 
as empresas brasileiras poderão aprovei-
tar a oportunidade a fim de aprimorar o 
conhecimento sobre o consumidor es-
trangeiro e sobre a exportação de produ-
tos com valor agregado; a presença des-
te público será um excelente laboratório 
para pesquisas de mercado”, ressalta o di-
retor da Embala.

Negócio cara a cara: oportunidades e desafios 

Paulo Octavio Pereira:  
“A participação em uma feira é 
uma atividade comercial muito 
desenvolvida dentro das empresas”

Cecília Milanez: “Mesmo em 
tempos de crise sempre surgem 
oportunidades para a realização de 
bons trabalhos. É preciso estar  
atento para identificá-las”

Armando Campos Mello: “O Brasil, 
independentemente de eventuais 
situações não tão positivas,  
está em um grande ciclo de 
crescimento irreversível”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Festas e eventos regionais, São Paulo, p. 15, 18 mar. 2013.




