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Exposições cada vez mais segmentadas e o lançamento de novos eventos devem manter o ritmo 
de crescimento dos negócios em feiras no Brasil neste ano, mesma com a Copa do Mundo e as 
eleições, que costumam monopolizar as atenções em todo o País e afetam as agendas dos 
eventos.  
 
O setor deve somar 150 eventos em 2006, com 36 mil empresas participantes (5 mil 
estrangeiras) e 6 milhões de visitantes, segundo a União Brasileira dos Promotores de Feiras 
(Ubrafe). E gerar cerca de R$ 3,2 bilhões em negócios, um aumento de cerca de 3,5% sobre 
2005.  
 
Além do fortalecimento de eventos tradicionais, como a Hospitalar, que deve abrir exposições 
independentes de laboratórios e farmácias, novos segmentos se reunirão em pavilhões. Como a 1 
Feira Internacional do Esporte Eqüestre e a 1 Feira Internacional da Indústria do Cinema e 
Audiovisual. A Expo Abras muda de formato e será substituída pela Varejo Total - 1 Congresso e 
Feira de Negócios do Varejo.  
 
Promotores investem na segmentação 
   
Calendário fica mais diversificado e inclui segmentos como cinema e postos de gasolina.  
 
O Brasil já conquistou seu lugar no calendário mundial de feiras. Agora, as organizadoras de 
grandes eventos buscam se especializar para acompanhar o mercado externo e também atender a 
demanda nacional com novas feiras. As associadas da Ubrafe (União Brasileira de Promotores de 
Feiras) planejam onze novos eventos este ano, nos segmentos de construção, móveis, postos de 
combustível, indústria gráfica, mercado eqüestre e indústria de alimentos, entre outros.  
 
Segundo Evaristo Nascimento, diretor da Alcantara Machado, é cada vez mais clara a tendência de 
especialização das feiras. Ele destaca como exemplo a Feira Internacional da Mecânica, que 
nasceu em 1959, durante a corrida desenvolvimentista empreendida pelo governo JK. Na época, o 
Brasil já fabricava 70% dos equipamentos necessários a setores industriais estratégicos, como 
petróleo e petroquímica, mas a maior parte das máquinas ainda era importada.  
 
Nessas quatro décadas e meia, a Mecânica se multiplicou e deu origem a várias outras feiras 
industriais. O segmento de eletroeletrônica teve a primeira edição independente em 1965; o de 
plásticos lançou a Brasilplast em 1987; e o de máquinas-ferramenta promoveu a primeira Feimafe 
- Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta, em 1989.  
 
A Mecânica ocupa hoje os 76 mil m do Pavilhão de Exposições e Anexos do Parque Anhembi. 
Exibe, a cada dois anos, as novidades de 25 segmentos do mercado de máquinas e equipamentos 
industriais, setor que movimenta em torno de US$ 12 bilhões por ano, segundo a Abimaq 
(Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos). O evento ocorre, este ano, 
entre os dias 23 e 27 de maio.  
 
Nascimento diz que as feiras nascidas da Mecânica ainda têm potencial para nova segmentação. 
"A Eletroeletrônica, por exemplo, deve ser dividida nos eventos Elétrica e Eletrônica".  
 
De acordo com Francisco Santos, presidente da Couromodas Hospitalar, além da tendência de 
divisão, as grandes feiras passam por outro desafio: adequar o crescimento com o espaço físico 
das convenções. "No caso da Hospitalar e OdontoBrasil, realizadas nos 60 mil m² do Expo Center 
Norte, em São Paulo, existe a possibilidade de criar novas feiras em vários segmentos, como e 
laboratórios, farmácias e reabilitação."  
 



No caso da Couromodas, que ocupa todo o Pavilhão de Exposições do Anhembi, com 70 mil m, o 
executivo afirma que a feira não permite divisões. "Os segmentos estão integrados à demanda 
dos compradores. Para crescermos precisamos esperar a área de exposição ser ampliada."  
 

 
 
Novos eventos  
 
A primeira novidade do ano está programada para março. A holandesa VNU Business Media traz 
para o Brasil mais um de seus eventos internacionais de sucesso: a Kitchen & Bath Expo - Feira 
Internacional de Produtos e Acessórios para Cozinhas e Banheiros. O evento será realizado junto 
com a Revestir 2006 - 4ª Feira Internacional de Revestimentos e deve receber, já em sua 
primeira edição, um público de mais de 25 mil profissionais entre designers, arquitetos, 
decoradores, engenheiros, construtores e lojistas.  
 
Em abril, no embalo do sucesso da primeira edição em 2005 da Fiaflora Brasília, a promotora T&T 
lança três feiras na capital federal: Mundo Orgânico, Feira da Beleza Brasileira e Casa & Jardim 
Show. Elas acontecem simultaneamente à Fiaflora Brasília no Centro de Exposições Ulysses 
Guimarães. A empresa planeja ainda três outras feiras em Brasília em 2006: a Construbrasil 
(Habitação e Construção), a Tecnoagro (Tecnologia para Floricultura) e a Brasil Presentes 
(Utilidades Domésticas).  
 
Outra novidade, em maio, é a Posto e Facilidades - 1ª Feira Internacional do Posto de Combustível 
e Negócios, que será promovida pela Alcantara Machado simultaneamente à Tecnoauto - Feira 
Internacional de Serviços, Peças, Acessórios e Abastecimento Automotivo e à Autosports Motos 
Show - Feira Internacional de Competição, Tecnologia, Tuning, Autopeças e Acessórios 
Automotivos.  
 



A Messe Frankfurt Feiras promove, pela primeira vez, a Expoprint Latin America 2006 - 1ª Feira 
Internacional de Equipamentos para Pré-impressão, Impressão e Acabamento. Outra novidade, 
em junho, é a Equifair 2006 - 1ª Feira Internacional do Esporte Eqüestre, um lançamento do 
MídiaGrupo Eventos Comerciais.  
 
No segundo semestre, a Diretriz realiza as feiras Art Mundi - Feira Mundial de Artesanato no 
Anhembi, em São Paulo, e a Fazendo Arte/Criando Arte - 1ª Feira de Fornecedores de Produtos e 
Serviços para Artes e Artesanato no Centro de Exposições do Parque Barigüi, em Curitiba/PR.  
 
Em agosto, a Certame Eventos Promocionais promove a FIICAV 2006 - 1ª Feira Internacional da 
Indústria do Cinema e Audiovisual, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, com o 
objetivo de reunir a indústria do audiovisual.  

 
 
Leia Mais 
 
Setor deve crescer 3,5% 
   
O mercado de feiras movimenta, por ano, cerca de R$ 3,2 bilhões em negócios no País. No último 
ano, 36 mil empresas (sendo 5 mil estrangeiras) de todos os portes e seis milhões de visitantes 
de mais de 30 macrossegmentos econômicos participaram das 150 grandes feiras de negócios 
organizadas pelos promotores associados à União Brasileira dos Promotores de Feiras (Ubrafe) em 
mais de 20 cidades brasileiras.  
 
A cidade de São Paulo é considerada a capital sul-americana das feiras de negócios e concentra 
75% deste mercado. Segundo Armando Campos Mello, diretor-superintendente da Ubrafe, o 
mercado espelha a economia. "Tivemos um crescimento de aproximadamente 3% no ano 
passado", afirma.  
 
Este ano, o calendário não favorecerá o setor. Eventos como a Copa do Mundo e as eleições 
dificultam a acomodação de datas para a realização das feiras, além de desviar as atenções das 
empresas participantes. Mesmo assim, Mello aposta que o setor deve repetir o crescimento em 
torno de 3,5%, principalmente com atração de novos compradores internacionais. "No último ano, 
foram 50 mil estrangeiros."  
 
Muitas empresas expositoras conseguem garantir a venda da produção de dois a quatro meses, 
através de contatos iniciados em uma única feira.  

 
 
Leia Mais 
 
Varejo ganha nova feira de negócios 
 
Foi lançada, ontem, em São Paulo, a Varejo Total - 1º Congresso e Feira de Negócios do Varejo. 
Idealizada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o evento vai substituir a 
tradicional Expo Abras, principal encontro entre o varejo e os fornecedores, promovida pela última 
vez em setembro de 2005.  
 
Segundo João Carlos de Oliveira, presidente da Abras, a Varejo Total representa uma mudança de 
formato em relação à Expo Abras, começando pela troca do nome. "Os supermercados 
transcenderam o modelo da feira convencional, voltada para o varejo de alimentos, com o 
crescimento de setores como eletroeletrônico, têxtil e bazar." A idéia é abrir espaço para a 
consolidação das feiras regionais de supermercados, e tornar o evento uma referência para a 
América Latina.  
 



A Associação Paulista de Supermercados (Apas) será a organizadora do evento, que será 
promovido pela Promovisão. "Buscamos a parceria com a entidade devido à experiência na 
realização de feiras regionais, comenta Oliveira. Atualmente, a Apas realiza três eventos: Feira 
Apas, Feira de Legumes e Verduras, e Feira de Gestão em Centrais de Negócios.  
 
De acordo com Sussumu Honda, presidente da Apas, o evento quer agregar os fornecedores do 
varejo que comercializam alimentos, não-alimentos e serviços. "Acompanhando as mudanças dos 
hábitos do consumidor, que busca conveniência e se utiliza de mais de um canal para satisfazer 
suas necessidades de consumo, a feira foi idealizada com a proposta de integrar o setor varejista, 
ampliando as oportunidades de negócios."  
 
Para integrar a cadeia de distribuição e os prestadores de serviços, a Varejo Total garantiu o apoio 
de 26 associações estaduais de supermercados, da Popai (entidade norte-americana de 
merchandising) e da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes). A feira pretende também 
incentivar a participação de fornecedores e compradores internacionais. Para tanto, já está 
confirmada a participação de países que compõem a Associação Latino-Americana de 
Supermercados, além de diversos expositores da União Européia. 

Fonte: Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 fev. 2006, Administração & Serviços, p. C-
3. 

 
 


