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O setor de feiras no Brasil parece passar 
ao largo do desaquecimento econômi-

co, das crises mundiais, do “pibinho”, da al-
ta na inflação e das baixas expectativas de 
crescimento anunciadas pelos analistas. Os 
números do setor de feiras, a exemplo do 
que já acontecia em 2012, continuam pro-
jetando uma economia vibrante em 2013. 
Segundo a União Brasileira dos Promoto-
res de Feiras (Ubrafe), são estimadas, para 
os sócios da entidade, 201 feiras de negó-
cios este ano, dentro de um mercado que 
atinge a marca de mais de 830 feiras anu-
ais, incluindo associadas e não associadas 
à entidade. O maior mercado é São Paulo, 
com mais de 300 eventos.

Ainda que a quantidade de 201 feiras 
de negócios seja exatamente a mesma de 
2012, o mercado deve ter análise bienal e 
os números mostram a evolução e o bom 
momento do setor no Brasil. Em 1992, 7,5 
mil empresas participaram de 38 feiras. 
Vinte anos depois, em 2012, esse núme-
ro subiu para 50 mil empresas. De acordo 
com projeções da Ubrafe, mais de 84 mi-
lhões de compradores foram às feiras de 
negócios no Brasil nos últimos 15 anos. 

Em 2013, os eventos ligados à Ubrafe 
devem receber 5,5 milhões de visitantes 
e ocupar 3,5 milhões de metros quadra-
dos de área de exposição, 100 mil metros 
quadrados a mais em relação ao ano que 
passou. Também devem gerar receita de 
mais de R$ 4,5 bilhões.  Os resultados, é 
claro, animam a entidade. “Sou um presta-
dor de serviço, mas sei que a Couromoda, 
que fez sua feira em janeiro, ficou contente 
com o resultado. No Recife, em Salvador, 
São Paulo, Paraná, é a mesma coisa: está 
tudo lotado”, comemora o presidente exe-
cutivo da Ubrafe, Armando Campos Mello.

Nesse cenário, o empresariado que es-
tá à frente do segmento de feiras e even-
tos, muitas vezes unido com as grandes 
companhias internacionais do ramo, diz  
que o Nordeste é a nova China brasileira. 
Compondo atualmente o segundo maior 
mercado de consumo do País, a região 
está no radar das grandes e médias em-
presas, que, por  consequência, ativarão 
negócios nas mais variadas cadeias pro-
dutivas por lá. Conforme Campos Mello, 
a expectativa de 2013 é mesmo a de re-
petir o ano anterior. “Estamos torcendo. 
Os números americanos já são maiores; 
a China continua sendo uma parceira 
e o mercado interno está dando conta.”

Exemplo do que vem acontecendo na 
região é a Fiat, que está construindo em 
Pernambuco umas de suas maiores fábri-
cas no mundo e fomentando a geração de 
novos polos, como os de plásticos e de ma-
terial elétrico. O movimento da montado-
ra italiana ajuda a justificar um registro 
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Nordeste alavanca  
setor de feiras de negócios
Crescimento da região acima do PIB nacional atrai novos players e  
eventos para os Estados nordestinos; mercado nacional mantém clima otimista
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do PIB regional mais robusto no Nordes-
te do País, abrindo para indústrias brasi-
leiras perspectivas de dias melhores. Em 
Pernambuco, a elevação do PIB apareceu 
acima da média nacional, informam da-
dos da Agência Estadual de Planejamen-
to e Pesquisas (Condepe/Fidem). 

No Nordeste, o aumento da produção 
industrial também foi destaque de recen-
te pesquisa do IBGE, com alta de 2,4% no 
período de outubro a novembro de 2012. 
Os números do terceiro trimestre do ano 
passado no País atingem 0,7%, com base 
na comparação à mesma época de 2011. 
Já Pernambuco, em igual período, apre-
senta subida de 1,4% no PIB.

“No ano de 2013 teremos 25% dos nos-
sos eventos acontecendo na região Nor-
deste, em Pernambuco. Todo o cresci-
mento do Brasil naquela área acontece 
de forma ainda mais acelerada. Interna-
mente a região é conhecida com a ‘nossa 
China’, portanto a escolha da localização 
foi até certo ponto uma decisão fácil de 

ser tomada”, afirma Paulo Octavio Perei-
ra de Almeida, vice-presidente executivo 
da Reed Exhibitions Alcantara Machado.

A Reed fez recentemente a aquisição 
da Multiplus, empresa de Ribeirão Preto 
(SP) para ampliar a atuação na região — a 
Multiplus já possuía um  portfólio impor-
tante no Nordeste brasileiro. Junto com 
outras aquisições, a companhia conse-
guiu desenvolver uma agenda relevante 
para a região, cujo resultado se traduzirá 
em seis eventos próprios em 2013 e um 
em parceria com uma associação local.

História de sucesso
A Alcantara Machado, fundada em 

1956, dispunha de um histórico e um 
 portfólio de sucesso antes da joint ven-
ture, em 2007, com a Reed Exhibitions, lí-
der mundial do setor, que posteriormen-
te adquiriu 100% do negócio no Brasil. 
Tanto é assim que o modelo de negócios 
da Alcantara Machado vem sendo refe-
rência para todas as feiras produzidas no 
Brasil ainda hoje, desde que, em 1959, o 
empresário e pioneiro Caio de Alcantara 
Machado criou, no Parque do Ibirapuera, 
a Feira Nacional da Indústria Têxtil, a Fe-
nit, palco de lançamentos da moda mui-
tos anos antes das atuais fashion weeks. 

Desde a joint venture, a multinacio-
nal já realizou eventos nos setores mais 
ativos da economia brasileira. No biênio 
2009-2010 foram aproximadamente 50 
eventos, ocupando dessa forma o primei-
ro lugar em quantidade e metragem entre 
as empresas associadas à Ubrafe. A Reed 
Exhibitions está em 35 países, com mais 

de 440 eventos no total. “Desde a joint 
venture, nosso desafio tem sido aprovei-
tar todas as oportunidades de negócios 
existentes aqui no Brasil, com marcas lo-
cais — no caso da Movimat, de Logística 
—, ou marcas internacionais, como a Fei-
con/Batimat, de Construção Civil. Imple-
mentar também sistemas e processos de 
gestão já existentes na nossa matriz tem 
sido um grande diferencial e temos reali-
zado isso com muito sucesso”, diz Almeida.

Um setor de destaque nessa aterrissa-
gem da empresa no Nordeste do Brasil é 
o automotivo, com o lançamento da Nor-
deste MotorShow, que engloba os setores 
de duas rodas, de quatro rodas e o náuti-
co. Marcada para abril, a Nordeste Motor-
Show — Salão Internacional de Veículos 
de Duas Rodas, Quatro Rodas e Náutico 
— fará sua primeira edição no Centro de 
Convenções de Pernambuco, em Olinda.

 Ao todo, perto de cem expositores na-
cionais e internacionais devem ocupar os 
25 mil metros quadrados do pavilhão de 
feiras do Centro. Deste espaço, mais de 
45% já foram comercializados pela Reed 
Exhibitions Alcantara Machado, que as-
sina ainda o Salão Internacional do Auto-
móvel de São Paulo, maior evento da área 
no País e que serviu de inspiração para o 
Nordeste MotorShow.

Os expositores vão desde montadoras e 
concessionárias de veículos e equipamen-
tos a até fabricantes e varejo de acessórios, 
entre os quais, as marcas Honda, Bravax, 
Yamaha, VK Motors, Tseguro, Mobil, Make 
Safe, Impacto Adesivos, WD40 e Ricaom. 
No segmento náutico, a feira vai contar 

Centro de Convenções de Pernambuco: eventos diversos, como o Olinda Beer, em fevereiro, e a primeira edição do Nordeste Motor Show, em abril 

O empresariadO que está à 
frente dO segmentO de feiras e 
eventOs diz que O nOrdeste é a 
nOva China brasileira. COmpOndO 
atualmente O segundO maiOr 
merCadO de COnsumO dO país, 
a regiãO está nO radar das 
grandes e médias empresas
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com a participação das principais empre-
sas do setor, juntamente com o Royal Ma-
riner e o Colunna Yachts. A expectativa da 
Reed Exhibitions Alcantara Machado é 
que o Nordeste MotorShow receba, nesta 
primeira edição, mais de 50 mil visitantes. 

Regional em alta
“O mercado regional segue em desta-

que em 2013 à medida que mais de     R$ 7 
bilhões serão investidos em tecnologia 
para processos na região Nordeste em 
novas indústrias focadas em setores de 
consumo: alimentos, bebidas, cosméticos, 
entre outros.” Esta é a opinião de André 
Mozetic, diretor da Greenfield Business 
Promotion, especializada na organização 
de feiras, conferências e eventos profissio-
nais, uma das líderes em mercados regio-
nais, promovendo, em média, nove feiras 
e mais de 30 eventos anuais há 28 anos.

“Para o setor de máquinas, o Nordes-
te é uma das vias de recuperação e cres-
cimento, na medida em que nos merca-
dos consolidados como o Sudeste, os in-
vestimentos estarão mais centrados em 
inovação, reposição gradual de máqui-
nas e manutenção. Nos mercados emer-
gentes o volume de investimentos para 
montagens completas de indústrias terá 
uma demanda maior e assim ampliará o 
leque de fornecedores”, analisa Mozetic.

Para o executivo, com a edição de fei-
ras mais próximas dos mercados consu-
midores de tecnologia, máquinas e equi-
pamentos, o País ganhará tempo na di-
fusão de soluções à produção, estimula-
rá a atividade empreendedora, gerando 
mais igualdade social e desenvolvimento.

Diversos polos 
O perfil do consumidor brasileiro mu-

dou. A classe média cresceu e cada vez mais 
exige das empresas novas abordagens. Esse 
novo mercado gera desafios tanto aos seto-
res de marketing quanto à área industrial. 
Uma parte expressiva deste debate acon-
tece dentro das feiras de negócios. 

“Tínhamos uma concentração (de even-
tos) no Sul. Hoje estão espalhados, são 
vários polos no Brasil, ainda que seja-
mos dependentes de mercado e, princi-
palmente, de pavilhão”, assegura Cam-
pos Mello. “Quando você tem de 30 a 40 
milhões de novos consumidores, como o 
que aconteceu com o Nordeste, acende 
uma luz: vamos vender para o Nordes-
te, para o Norte. Foi assim que cresceu, 
por exemplo, o mercado de material de 
construção. Com dinheiro sobrando, todo 
mundo faz um ‘puxadinho’, reforma, pin-
ta. Isso gerou uma grande movimentação 
nesse segmento. Com os setores de segu-
rança e alimentação ocorreu o mesmo”, 
comenta o presidente da Ubrafe. 

Na opinião do diretor da Greenfield, o 
novo cenário da economia brasileira tem 
como uma de suas origens o descasamen-
to do plano de política industrial e a im-
plantação estratégica. “O setor industrial 
do Brasil tem excelente nível de empresas 
fabricantes de máquinas e equipamentos 
em setores onde o País pode exercer uma 
liderança. Temos um mercado consumidor 
emergente nas regiões Norte e Nordeste 
que ainda paga um alto custo de logística e 
distribuição”, reitera Mozetic. Nesses mer-
cados que evoluem acima da média nacio-
nal, as feiras têm papel preponderante ao 
mesmo tempo em que são canais eficien-
tes para promover inovações e tecnologias. 

“Não podemos esquecer que o Brasil 
viveu por décadas sob influência de to-

mada de impacto especulativo em detri-
mento da área produtiva. Hoje a visão é 
mais gerencial e o setor produtivo  mos-
tra-se como solução para o desenvolvi-
mento. Entretanto, medidas relaciona-
das à redução de juros e aos investimen-
tos em infraestrutura têm o seu tempo de 
maturação”, exemplifica Mozetic.

Em abril, em conjunto com a empre-
sa sediada na Inglaterra Clarion Events, 
com quem estabeleceu uma joint venture 
em 2010, a Greenfield planeja a Expo Em-
bala, feira de embalagens em São Paulo. 
Em agosto, no Recife, sob a bandeira da 2a 
edição do Programa Embala, que abriu as 
fronteiras nas áreas de embalagens, proces-
sos, artes gráficas, design, moldes e indús-
trias do plástico e papel, a empresa agru-
pará a Embala Nordeste, de máquinas e 
embalagens, a Expo Past, de fornecedo-
res do setor de transformados plásticos, a 

tor de máquinas e equipamentos de grande 
porte, já que no Nordeste muitas das em-
presas que finalizam obras de engenharia 
e construção estarão este ano adquirindo 
equipamentos para processos, embalagens 
e logística”, garante Mozetic.

Qualificação profissional 
O presidente da BTS Informa, Marco 

Basso, é um dos que apostam em um ano 
especial para o setor de feiras no Brasil. 
A Informa vai promover 15 eventos que 
ocuparão 300 mil metros quadrados em 
pavilhões de São Paulo e de Pernambuco. 
“Não existe forma mais direta de se en-
trar em contato com potenciais clientes 
do que uma feira”, adianta. Parte do gru-
po Informa, com atuação em mais de 50 
países e que estabelece mais de 200 feiras 
mundialmente, a BTS Informa é a prin-
cipal organizadora de eventos voltados à 
cadeia produtiva de alimentos e bebidas 
na América Latina, com feiras e publica-
ções que são referência no mundo inteiro.

O calendário da BTS Informa inicia-se 

em março, com a Vitafoods South America. 
No mesmo mês, a empresa é responsável 
pela operação da ExpoRevestir e, logo em 
seguida, em abril, vem a  Cards Payment 
& Identificaion. “Em junho,  realizamos o 
maior evento para o setor de alimentos e 
bebidas da América Latina, com as feiras 
Fispal Food Service, Fispal Café, TecnoSor-
vetes, Sial Brazil e Fispal Tecnologia. Ainda 
em junho, organizamos a ABF Franchising 
Expo. Em julho, acontece a Serigrafia, Sign, 
Future Textil; em agosto, a TecnoCarne; em 
setembro, a Hospitalmed; em outubro, a 
ForMar e, em novembro, para fechar o ca-
lendário de feiras de 2013, é a vez das fei-
ras regionais Fispal Food Service Nordes-
te, Fispal Tecnologia Nordeste e ABF Fran-
chising Expo Nordeste, no Recife. Diante 
de um calendário deste porte não pode-
ríamos estar mais otimistas”, comemora .

A BTS Informa foi contratada pelas enti-

Fispal, organizada pela BTS Informa: busca constante em aumentar a qualificação dos visitantes

Evolução do mercado de feiras de negócios no Brasil

Ano nº de feiras empresas visitantes área locada(m2)

1992 38 7.500 - 500.000

2009 172 35.000 4.600.000 2.500.000

2010 172 38.000 4.650.000 2.600.000

2011 180 43.000 4.650.000 3.200.000

2012 201 50.000 5.400.000 3.400.000

2013 201 54.000 5.500.000 3.500.000

Fonte: Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2011 - MRE e MDIC; 
Calendário Feiras do Brasil 2011 - Feiras do Brasil e Principais Feiras 
de Negócios do Brasil 2011 - Ubrafe (União Brasileira dos Promotores 
de Feiras)

Números de feiras de negócios 
catalogadas pela Ubrafe (inclui feiras 
associadas e não-associadas)

Brasil 837

Estado de São Paulo 347

Cidade de São Paulo 273

dades promotoras da Agrishow para orga-
nizar o evento a partir da edição de 2013. 
Trata-se da maior e mais completa feira de 
tecnologia agrícola da América Latina, reu-
nindo 790 expositores e 150 mil visitantes 
em 440 mil metros quadrados, em Ribei-
rão Preto (SP).

De acordo com Basso, os visitantes e ex-
positores podem esperar por novidades, 
grandes projetos e boas parcerias com o 
mercado. “Por meio de nossa divisão de 
Congressos, a IBC — International Business 
Communications, também realizamos al-
guns ‘ConfExes’, que são conferências com 
exposição de produtos. Entre os quais estão 
Sugar & Ethanol e Super Return, em mar-
ço; LTE, em abril; Fenalaw e Farma Show, 
em outubro; e Fund Forum, em novembro. 
Nossa maior preocupação no tocante à vi-
sitação é trazer profissionais qualificados; 
afinal, o expositor quer receber em seu es-
tande o comprador. É por isso que ele inves-
te na feira. Focamos em ações, parcerias e 
estratégias para, a cada ano, aumentar essa 
qualificação dos visitantes. Se a quantidade 
aumentar junto com a qualificação, melhor 
ainda”, sentencia Marco Basso.

Alimentécnica, de Tecnologia em Proces-
sos, a Graphium Show, do setor gráfico, a 
Promoprint Digital, de Impressão digital, 
serigrafia e sinalização, e, por fim a Gre-
en Expo, focada no setor de reciclagem. 

“O portfólio mantém-se inalterado, pois 
priorizamos este ano a melhoria de proces-
sos e investimentos em pesquisas de mer-
cados para identificar tendências para os 
próximos anos”, observa. “Exemplo disso é 
o Brasil Pack  Trends 2020, o mais comple-
to estudo da cadeia produtiva de embala-
gens, realizado em conjunto com o Institu-
to de Alimentos do Governo de São Paulo.”

Para o empresário, embora com o regis-
tro e as revisões constantes, e para baixo, do 
PIB brasileiro, nas projeções nada otimis-
tas das principais instituições financeiras, 
o Brasil evoluiu em muitas áreas e regiões 
no ano de 2012. Tanto na feira em São Paulo 
como nas de Pernambuco — mais abran-
gentes, pois envolvem vários setores—, os 
resultados foram dentro do planejado. “Para 
2013, trabalhamos com um quadro estável, 
mas com melhores perspectivas para o se-

o perfil do consumidor 
brasileiro mudou. a classe  
média cresceu e cada vez mais 
exige das empresas novas 
abordagens. esse novo mercado 
gera desafios tanto aos setores 
de marketing quanto à area 
industrial. uma parte expressiva 
deste debate acontece dentro 
das feiras de negócios
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Festas e eventos regionais, São Paulo, p. 12-14, 18 mar. 2013.




