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I. I. Panorama da Go Textile Sourcing Show 2013
A primeira edição da “Go Textile Sourcing Show (GO TEX SHOW)”, realizada nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2013 no
Palácio de Convenções Anhembi, São Paulo, Brasil, foi um grande sucesso. O evento com duração de 3 dias reuniu 340
expositores de 23 países e regiões, e cerca de 5.000 visitantes de todos os continentes para ver as últimas e melhores
tendências do setor têxtil.

II. Destaques da Feira
A GO TEX SHOW 2013 teve uma grande variedade de produtos de excelente qualidade, como tecidos e acessórios, tecidos
para o lar e seus produtos de acabados, vestuário e acessórios.
Tecidos de alta qualidade: Um total de 111 fornecedores de tecidos exibiu seus últimos produtos de algodão, seda, linho
e fibras sintéticas: Malhas, rendas, bordados, popelina, denim, cambraia, etc. Além disso, tecidos de algodão e poliéster
com forte senso estético e de design, com cores vibrantes, foram itens populares no evento. Entre os maiores visitantes
profissionais estavam as Lojas Riachuelo S.A., a Malwee Malhas Ltda., C&A Modas, Lojas Marisa, Ellus, Adidas, Trifil, entre
outros.
Inovações tecnológicas, como tecidos que mudam de cor ao entrar em contato com a luz ou com a água e sedas com fios
metálicos que dão ao produto efeito de movimento, apresentados na GO TEX SHOW pelas fabricantes chinesas Jing Sheng
Yuan e Fareastetex, respectivamente, foram importantes destaques na feira.

”A feira permitiu à nossa empresa apresentar seus produtos ao mercado brasileiro pela primeira vez. Foi uma viagem longa
que valeu a pena. Nós buscamos inovar e apresentar ao mercado produtos e novas tecnologias todos os anos e a ‘GO TEX
SHOW’ nos proporcionou realizar isto junto aos empresários brasileiros.”
Eric Yuan – Gerente Geral da Jin Sheng Yuan
”Trouxemos para a feira, em primeira mão, uma seda com fios metálicos que, ao ser movimentada, gera um belo efeito de
movimento. O produto é um lançamento mundial. É inédito no varejo e ainda não o vendemos para nenhuma empresa,
mas nossa expectativa é fornecê-lo para os Estados Unidos e Europa até o fim do ano.”
Greel Chen - Gerente de Marketing da Holding Fareastetex
“Feira bem organizada e expositores de alta qualidade. Esperamos poder encontrar cada vez mais compradores aqui.”
Sichuan Textiles I/E Corp
“Aumentar a influência da feira e expandir sua popularidade e reputação nacional e internacionalmente. Esperamos que
possa se tornar a exposição mais influente de toda a América do Sul.”
Shaoxing City Joshua Warp Knitting Co., Ltd.
Tecidos funcionais: Fornecedores de Taiwan exibiram os mais recentes tecidos funcionais, a Federação de Têxteis de
Taiwan apresentou tecidos de diversos fabricantes que investem em produtos tecnológicos e ecológicos, apresentando
uma variedade de inovações especializadas em texturização de fios, tecelagem, tingimento, impressão, processos pósacabamento e em revestimento e laminação. Segundo Melissa Wang, vice-diretora de marketing da federação, 50% das
marcas europeias e americanas de roupas esportivas e outdoors já usam tecidos produzidos por empresas taiwanesas.
“A Singtex comercializa tecidos feitos com borra de café que podem ser encontrados em produtos de marcas como Asics,
Babolat, New Balance e Timberland”, afirma a executiva. Outra empresa têxtil de Taiwan, a Everest, é especializada em
fibras feitas de PET, que já são usadas, por exemplo, nos uniformes da Seleção Brasileira de Futebol.

Vestuário e acessórios: Mais de 180 expositores estavam presentes no local. A maioria são fornecedores com capacidade
de produção vertical e possui suas próprias marcas. Os principais itens na feira incluíam camisetas, moda casual, malhas,
bermudas, meias, chapéus, calças, estampas, etc.
“Uma palavra: bom; duas palavras: muito bom; três palavras: muito muito bom.”
Shaoxing County Shufei I/E Co., Ltd.
Tecidos para o lar e produtos de acabamento: Expositores de alto padrão como Violet Home Textile Technology Co., Ltd.,
Sunvim Group Co., Ltd. e Jiangsu Goldsun Textile Trade Co., Ltd. representaram os maiores fabricantes de tecidos para o lar
da China. Com seu sucesso e experiência no mercado de ponta dos EUA e da UE, apresentaram suas coleções especialmente
desenvolvidas para a “GO TEX SHOW” e desejam abastecer o próspero mercado brasileiro.

”Cooperação bilateral na indústria têxtil
tem importante significância histórica. A
GO TEX beneficiará pequenas e médias
empresas brasileiras na redução de
despesas e na melhoria da
competitividade de seus produtos.”
Roberto Chadad, Presidente da ABRAVEST
(Associação Brasileira do Vestuário)

III. Visitantes
Categoria de Interesse dos Visitantes

A GO TEX SHOW SHOW recebeu 5 mil visitantes
de 23 países e regiões.
Os 10 países/regiões com o maior número de visitantes
1) Brasil
2) Chile
3) Argentina
4) Uruguai
5) Estados Unidos da América (EUA)
6) Coreia do Sul
7) Peru
8) Bolívia
9) Emirados Árabes Unidos (EAU)
10) Outros países sul-americanos
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Eventos Simultâneos
Em paralelo com a feira, com o objetivo de melhor compreensão mútua entre a China e a indústria têxtil e de vestuário
brasileira, os organizadores também patrocinaram o “Seminário de Marcas Têxteis e de Vestuário Brasil-China”. O seminário
de dois dias convidou especialistas de institutos profissionais e organizações de pesquisa.
• O mercado têxtil chinês
• Como Negociar com a China
• O mercado têxtil no Brasil
• Princípios do Vestir Consciente
• Materiais Ecológicos – Tecidos Orgânicos e Reciclados e Beneficiamento
• Evolução das Fibras Celulósicas – Uma Visão Ecossustentável
• Design e Criação Sustentável
• Empresas, Novos Caminhos – Responsabilidade Socioambiental

V. Exposição de Mídia

VI. Apoiadores
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Contato
China Chamber of Commerce for Import
& Export of Textile and Apparel
Sra. Qingfang Miao
Tel: 0086-10-67739225 Fax: 0086-10-67739210
miaoqingfang@ccct.org.cn

The Sub-Council of Textile Industry, CCPIT
Sr. Joe Wang Sra. Sindy Zhang
Tel: 0086-10-85229819 85229376 Fax: 0086-10-85229544
wjo@ccpittex.com
zhangjia@ccpittex.com

China Trade Center
Sra. Lina Xu Sra. Karina Almeida Sr. Henrique Reis
Tel: (+55 11) 3504-0934/0931 Fax: (+55 11) 3504-0978
E-mail: contato@gotexshow.com.br

FCEM Feiras, Congressos
e Empreendimentos Ltda.
Contato: Kátia Zappe
Telefone: (+55 51) 3382-0700
E-mail: katia.zappe@fcem.com.br
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