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Setores de games e entretenimento, gráficas e indústria têxtil serão tema das iniciativas. A 
origem da Messe Frankfurt GmbH, promotora mundial de feiras de negócios, se confunde com 
a história do escambo alemão. Galinha, tomate e roupas eram, há 765 anos, os produtos 
negociados na "matriz" da empresa. Localizada em Frankfurt, cidade no centro da Alemanha 
onde se cruzam as principais rodovias do país, a companhia surgiu quando ainda não havia 
moeda nas relações de troca, mas hoje, bem adaptada à modernidade, fatura € 371 milhões. 
Tecnologia têxtil, franquias e autopeças figuram entre os principais temas de seus eventos.  
 
A receita representa um crescimento de € 7 milhões (2%) em relação a 2004, com a 
realização de 120 feiras, 57 mil expositores e 3,4 milhões de visitantes. Fora da Alemanha, 
foram 70 eventos, número quatro vezes maior que a perfomance de dez anos atrás. Em 2004, 
os negócios no exterior representavam 17% da receita, somando € 34 milhões. No ano 
passado, a participação aumentou para 20%, com € 75 milhões.  
 
"Trata-se de uma empresa com números e eventos consolidados. Hoje 50% das feiras são 
brands (marcas) criadas pela Messe em Frankfurt, como a MusikMesse e Automechanika, que 
se expandiram para o resto do mundo e as demais foram criadas regionalmente, conforme a 
necessidade dos mercados", diz Detlef Braun, vice-presidente da Messe Frankfurt GmbH.  
 
Em sua segunda visita este ano ao Brasil, o executivo afirma que o objetivo da empresa é 
expandir no mercado global. "No futuro, o mercado internacional deve representar 50% de 
nossa receita." Já em 2006, são dez novas feiras fora do território alemão, três delas no Brasil 
- Arena Gamer Experience, Expoprint e um congresso paralelo à Techtextil. Aqui, a empresa é 
conhecida principalmente pela organização da Feira Internacional da Indústria Moveleira 
(Fenavem) e ABF Franchising Expo.  
 
"A Techtextil é a única marca mundial da companhia que acontece no Brasil, a cada dois anos. 
A novidade para 2006 é que faremos um simpósio junto à feira, conforme demanda do 
mercado. Já a Expoprint é uma feira local voltada para a indústria gráfica e a Arena, feira de 
games e entretenimento, é a primeira da empresa voltada para o consumidor final", explica 
Lígia Amorim, diretora-geral da Messe Frankfurt no Brasil. A empresa planeja crescer 10% ao 
ano aqui, com o lançamento de, pelo menos, um novo evento a cada 12 meses.  
 
"Ainda este ano, podemos lançar outros dois eventos no Brasil. Estamos acelerando nossas 
atividades, por ser um mercado muito dinâmico e que podemos considerar estável."  
 
A Messe começou a atuar no Brasil em 1993, fundou a subsidiária em 1997 e adquiriu 50% de 
participação na Guazzelli Associados Feiras e Promoções Ltda. Com a incorporação dos 50% 
restantes da Guazzelli, em 2004, a empresa recebeu o novo nome de Messe Frankfurt Feiras. 
Para crescer no País, a companhia foi reestruturada há um ano, quando Lígia entrou no 
comando da operação brasileira.  
 
Segundo a diretora, a empresa quer promover seus brands internacionais aqui, mas também 
criar novas feiras apropriadas ao País, com possíveis parcerias. No mundo, os principais brands 
da Messe são Automechanika, Heimtextil, Light and Building, Musikmesse, Collectione, 
Beautyworld, Techtextil, ISH, entre outras.  
 
Os brasileiros também têm ido com maior freqüência às feiras em Frankfurt, principalmente 
nas de bens de consumo, como a Ambiente e Automechanika. No evento de autopeças de 
1996, foram registrados 34 expositores brasileiros, enquanto a edição 2004 contou com a 
presença de 67 expositores do Brasil.  
 
Uma diferença entre os mercados alemão e brasileiro é a abrangência das feiras, diz Braun. 
"Em Frankfurt, são eventos internacionais. Já o Brasil é dominado por eventos domésticos, até 
mesmo por limitações de espaços adequados. Mas com a reativação da economia, o Brasil 
começa a atrair mais estrangeiros e o cenário pode mudar para melhor."  



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 maio 2006, Indústria, p. C-4. 


