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Morreu ontem pela manhã, aos 77 anos, vítima de parada cardíaca, o empresário Caio de 
Alcântara Machado, criador das principais feiras de negócios do País e fundador da maior 
promotora de eventos da América do Sul, a Alcântara Machado Feiras de Negócios. Foi ele o 
criador da Feira Nacional da Indústria Têxtil, do Salão do Automóvel, a Feira de Utilidades 
Domésticas (UD) e dezenas de outros eventos que movimentam anualmente milhões em negócios 
para os mais diversos setores da economia. Seu corpo está sendo velado na Assembléia 
Legislativa e será cremado às 11 horas, no Crematório da Vila Alpina.  

Considerado um ícone no setor de feiras, Caio iniciou sua carreira no comércio, com a criação da 
rede Lojas Assumpção. Preocupado em estimular as vendas e divulgar de forma mais eficiente sua 
cadeia de lojas, logo montou sua própria agência de publicidade, emprestando seu nome ao 
empreendimento.  

Mas foi somente em 1956, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, que o jovem 
empresário decidiu entrar no ramo de feiras e montar a primeira promotora do País, a Alcântara 
Machado. Com a ajuda de empresários do setor têxtil, montou aquela que seria a primeira grande 
feira de negócios brasileira, a Feira Nacional da Indústria Têxtil (Fenit), realizada em novembro de 
1958.  

A partir dessa experiência, passou a criar novos eventos e, em pouco tempo, passou a ser 
conhecido como "o homem das feiras" e, depois, "o rei das feiras". Foi o idealizador do 1.º Salão 
do Automóvel, da Feira de Utilidades Domésticas (UD), da Feira Internacional de Construção 
(Feicon), da Feira Internacional da Indústria do Plástico (considerada a terceira maior do mundo) 
e dezenas de outros eventos que cresceram ao longo dos anos e se tornaram referência em seus 
respectivos setores.  

Samba - O empresário também foi o principal incentivador da construção do Parque Anhembi, 
onde se encontram o Pavilhão de Exposições e o Palácio das Convenções. O espaço foi montado 
graças à abertura de uma sociedade anônima que compreendia mais de 4 mil pessoas físicas e 
jurídicas, mas logo se tornou a "segunda casa" de Caio, palco da apresentação da maior parte das 
feiras da Alcântara Machado.  

Também foi no Parque Anhembi, mais precisamente no sambódromo, que o empresário recebeu 
uma de suas maiores homenagens. Em 2001, Caio de Alcântara Machado virou tema da escola de 
samba Rosas de Ouro e desfilou em carro alegórico para uma platéia de mais de 30 mil pessoas.  

Entre as alegorias, o principal destaque foi a figura do jacaré, seu eterno amuleto. Sua ligação 
com o animal começou entre a realização da primeira e da segunda Fenit, quando os negócios não 
iam bem e todos andavam preocupados com o futuro das feiras. Calmo, o empresário, sempre 
dizia: "Vamos tocar pra frente que um dia vai dar jacaré" (uma alusão ao jogo do bicho).  

Os eventos seguintes deram certo e logo começou a receber dezenas de jacarés vivos e 
empalhados de seus amigos, como presente. Mesmo garantindo que nunca foi supersticioso, Caio 
levou a brincadeira a sério e passou a colecionar chaveiros e objetos de decoração com a forma 
do animal. Até mesmo o final das placas de seus carros receberam os números do grupo do jacaré 
no jogo do bicho (57-58-59-60).  

Controle - Nos últimos anos, uma série de problemas de saúde obrigou o empresário a se afastar 
dos negócios e de sua maior paixão, as feiras. O controle da Alcântara Machado foi transferido 
para um grupo de diretores da empresa, liderados pelo atual presidente da promotora, Rafael 



Guagliardi. "O senhor Caio foi um mestre, e ainda não se avaliou tudo o que ele representou para 
o País."  

De acordo com Guagliardi, mais de 600 feiras e 2 mil eventos foram realizados nos 45 anos de 
Alcântara Machado.  

Nos primeiros tempos, o calendário era formado por poucas feiras. O sucesso não tardou e, 
atualmente, a empresa realiza cerca de 40 eventos por ano, reunindo os principais setores 
produtivos do País.  

O reconhecimento levou os empresários da área de eventos a criarem o Prêmio Caio, concedido 
aos principais destaques na setor de feiras. Outra homenagem foi prestada em janeiro de 2001, 
com o lançamento da pedra fundamental do complexo que está sendo construído ao lado do 
pavilhão de exposições do Anhembi, com um hotel, centro de convenções e um novo espaço para 
feiras. O empreendimento foi batizado de Condomínio Caio de Alcântara Machado.  

Entre quatro filhos do empresário, apenas Caio de Alcântara Machado Júnior, o Caíto, deve seguir 
os passos do pai, mas em sua própria promotora, a Placam. "É algo que está no sangue e tenho 
de dar continuidade a esse trabalho", afirma. "Meu pai era um homem de visão e sua história está 
intrinsecamente ligada à história da indústria nacional."  
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