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Empresa realiza 100 eventos por ano e prevê crescer 20% com nova infra-estrutura.  
 
Com investimentos próprios da ordem de R$ 20 milhões, o Transamérica Expo Center (Grupo 
Transamérica) acaba de concluir a ampliação de seu centro de eventos. Foram adicionados dois 
pavimentos de 4 mil m, totalizando 35 m de área útil coberta - num terreno de 100 mil m.  
 
"O novo espaço nos permite oferecer aos organizadores de eventos o maior centro de convenções 
do País, com capacidade para receber 8 mil congressistas simultaneamente", afirma Wilmar 
Rodriguez, diretor executivo do Transamérica Expo Center.  
 
O investimento foi feito em boa hora: segundo o São Paulo Convention & Visitors Bureau 
(SPCVB), foram realizados 90 mil eventos de negócios na cidade em 2005 - na média, um a cada 
seis minutos.  
 
A capital foi palco de 120 das 160 maiores feiras do País. E, para este ano, a expectativa da 
entidade é aumentar em pelo menos 20% o número de congressos e feiras, através da atuação 
da gerência de captação do SPCVB.  
 
Concorrentes  
 
O maior espaço de exposições na cidade é o Parque Anhembi, com cerca de 70 mil m. Outro pólo 
importante do segmento é o Expo Center Norte, cuja área disponível dobrou de 30,9 mil m, em 
1993, para 62,3 mil mno ano passado. O maior auditório, entretanto, tem pouco mais de 1 mil m.  
 
Rodriguez destaca que há diferença entre centro de convenções e de exposições - apesar dos 
eventos estarem, quase sempre, relacionados. "O espaço de exposições é voltado para negócios, 
para promoção de produtos e serviços em feiras. Já o espaço de convenções está relacionado à 
reunião e debate intelectual", pondera. "Nosso objetivo, portanto, foi agregar os dois espaços, 
para dinamizar os eventos aqui realizados. Com o novo produto, é possível atender até quatro 
eventos no centro, ao mesmo tempo."  
 
O auditório de convenções do Anhembi, chamado Celso Furtado, tem capacidade para 2,7 mil 
pessoas e era, até então, o maior do segmento na capital.  
 
Para Rodriguez, uma das principais vantagens do Transamérica Expo Center é que ele permite a 
integração entre congresso e feira, o que deve torná-lo mais atraente para os promotores.  
 
"O expositor quer estar próximo à área intelectual do evento, pois garante o fluxo dos visitantes 
do congresso na feira", diz o executivo.  
 
Estrutura  
 
Na nova área do Transamérica Expo Center, apenas duas colunas sustentam cada pavilhão, o que 
permite um aproveitamento maior da área. São nove módulos de 368 m cada, com estrutura de 
divisórias com isolante acústico e ar-condicionado independente. "São dois mil metros de 
divisórias. Somente elas custaram R$ 1,5 milhão", diz Rodriguez. Assim é possível acomodar de 
250 pessoas (caso seja utilizado apenas um módulo) a 4 mil, em auditório.  
 
A empresa instalou ainda uma cozinha industrial com capacidade para atender 3 mil refeições por 
dia. A alimentação começa a ser preparada no hotel e é finalizada no centro de exposições.  
 



Segundo Rodriguez, a expansão dos pavilhões foi resultado de uma pesquisa no mercado paulista. 
"Nosso levantamento indicou carência na região Sudeste de um complexo de convenções que 
comportasse mais de 2 mil pessoas no mesmo salão. No hotel Transamérica, há uma área para 
1,2 mil pessoas, que era uma das maiores da cidade".  
 
A expansão já assegurou 120 dias de ocupação do centro este ano, como Congresso de 
Oftalmologia, Revestir e Intermodal. Também já estão marcados eventos da AmBev e 
Microsystem. Rodriguez destaca ainda que toda a área de eventos é horizontal, o que dá uma 
mobilidade muito maior no ambiente e permite realização de diversos tipos de eventos, como os 
do setor automotivo.  
 
São cerca de 100 eventos por ano no Transamérica Expo Center. A média de ocupação tem sido 
de 200 dias por ano, correspondente a 54,7%. "Os pavilhões da Europa tem uma taxa média de 
ocupação de 70%. Portanto, ainda temos cerca de 20% para crescer, que é nossa meta deste 
ano".  
 
Mercado  
 
"Não se constrói um espaço sem que o entorno tenha infra-estrutura. Temos um hotel com 398 
apartamentos, com o teatro Alfa, que tem capacidade para 1,2 mil pessoas, e temos como vizinho 
o Credicard Hall", diz. "Além disso, a cidade cresce nessa direção, o que faz com que aumente o 
fluxo de negócios aqui". A hotelaria acompanha esse movimento: são 7 mil apartamentos num 
raio de três quilômetros.  
 
Em 2005, a taxa de ocupação média dos hotéis paulistanos foi de 58%, conforme o SPCVB. No 
hotel Transamérica, a ocupação ficou um pouco acima da média (60%), o que Rodriguez credita à 
relação direta com os eventos.  
 
No total, foram investidos no complexo de eventos R$ 70 milhões. "Esperamos um retorno de 
15% ao ano com a nova área. Mas é o conjunto como um todo que se beneficia muito, com a 
localização estratégica e pelo fato de estar atrelado a um grande hotel".  
 
Apesar da expansão no segmento de congressos, Rodriguez afirma que feiras e exposições 
continuam sendo o principal negócio da empresa e respondem por 80% do movimento.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 fev. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


