
Valor agregado,
a nova era

das feiras Por Thais Gebrim

Mais do que metro quadrado, o expositor do século 21 quer participação multifacetada e seduto-
ra. O promotor agora tem a obrigação de se manter antenado com as novas tendências, o camin-
ho mais curto para manter seu público cativo.

O boom mundial registrado no
setor de feiras na década de
90 cede lugar a uma nova

fase. Nos Estados Unidos, diz Sam
Lippman, representante do centro de
pesquisas CEIR - Center for Exhibi-
tion Industry Research, os eventos
cresceram 190% de 1986 a 2001, mas
hoje o expositor está mais exigente.
"Quando a economia estava em cresci-
mento, bastava estar na feira para dar
certo. Hoje, o expositor quer discutir
com o organizador como vai gastar seu
dinheiro, porque espaço e público já
não são mais suficientes." Para os in-
satisfeitos, uma das rotas de fuga dos
pavilhões, aponta Lippman, têm sido
os eventos corporativos.

Jacqueline Russo, chairman da
IAEM - International Association for
Exhibition Management, entidade que
representa expositores, gerentes de

eventos e organizadores, pondera. Para
ela, as grandes empresas complemen-
tam a atividade "feira" com eventos
produzidos explicitamente para seus
consumidores. "São eventos focados no
relacionamento com os clientes ou para
o lançamento detalhado de produtos,
o que nem sempre é possível nas fei-
ras", justifica.

A chairman afirma que as empresas
reconhecem nas feiras a melhor forma
de atingir todo o universo de compra-
dores — consumidores atuais e prospects
— e que são as feiras mal administradas

que estão perdendo expositores, porque
as empresas preferem investir seus dólares
em eventos que as apoiem para alcançar
seus objetivos de marketing.

Repsold, da Fagga:

entender o negócio do cliente
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MODERNIZAR
PARA SOBREVIVER

Na Europa, a presidente da XM Eu-
rope - Associated Exhibition Orga-
nisers, entidade representante dos
organizadores de feiras, Cornelien
Baijens, é severa em sua avaliação
sobre esse mercado. "As empresas
fazem eventos corporativos porque
desejam se aproximar de seus clientes
e, também, porque estão desaponta-
das com o retorno dos investimentos
em feiras. A maioria dos promotores
tem se confrontado com a saída das
empresas líderes de seus eventos. É um
problema que se vê em qualquer lugar
da Europa", informa.

Cornelien acha que isso tem servi-
do de estímulo para os promotores
olharem mais para os seus próprios
produtos e adaptá-los às necessidades
dos clientes. Ela sugere uma reenge-
nharia de processos, porque alguns
organizadores da Europa ainda traba-
lham de forma antiquada. "Precisamos
nos aproximar de nossos clientes, ou-

Izabel, da Peoplesoft:

apoio dos organizadores

vir o que eles precisam e dar a certeza
de que podemos nos adaptar ao mun-
do moderno", sentencia.

Embora crítica, a presidente da
XM diz estar confiante de que é pos-
sível mudar de atitude e oferecer me-
lhores produtos e serviços para os ex-
positores para, a partir daí, garantir
um futuro promissor para as feiras.

Ao que tudo indica, no Brasil o
cenário é mais otimista. No período
de euforia, empresas internacionais vi-
eram para o País acirrando a concor-
rência (embora nem todas tenham sido
bem-sucedidas) e houve um forte in-
cremento no número de feiras. Agora,
registra um crescimento em torno de
8% ao ano no número de empresas ex-
positoras, mas não dá para ignorar que
o setor também vive uma fase na qual
expositores e visitantes centram suas
atenções nas feiras de forte represen-
tação para seus segmentos e que ofe-
reçam algo mais para os negócios.

CENÁRIOS DIFERENTES

Atender aos anseios desses dois públi-
cos não se traduz em uma missão das
mais complicadas aos olhos do presi-
dente da Ubrafe - União Brasileira dos
Promotores de Feiras, João Batista de
Lima, que prefere não fazer com-
parações com Estados Unidos e Eu-
ropa. "São realidades diferentes. A Eu-
ropa, berço das feiras no mundo, é for-
mada por países pequenos, diferente
do Brasil que tem dimensões conti-
nentais; aqui necessitamos das feiras
para criar o ponto de encontro entre
procura e oferta. Quanto aos Estados

Bianco, da Guazzelli Messe Frankfurt:

Unidos, apesar da extensa área terri-
torial, as feiras são totalmente dife-
rentes das nossas. Já vi estandes que
são feitos de cortinas nas laterais e só.
Aí é que vemos o quanto nossas feiras
são ricas", observa.

Se é para agregar valor aos nossos
eventos, João Batista diz que o melhor
caminho são congressos, seminários ou
palestras voltados para a atualização
profissional do setor em foco. "São
poucas as feiras que hoje apresentam
esse tipo de atividade paralela", diz.

Na Fagga Eventos, promotora de
feiras e eventos corporativos, o presi-
dente Arthur Repsold concorda. Os pro-
motores, conta, vivenciam um proces-
so permanente de buscar maneiras de
maximizar o retorno do cliente, respei-
tando-se as características de cada mer-
cado. "Em alguns segmentos, a ne-
cessidade técnica de treinamento cons-
tante passou a demandar palestras, se-
minários, premiações ou outros even-
tos. E a feira passa a ser um guarda-chu-
va de eventos de um mesmo setor."

solução nos inside events

REVISTA FEIRA & CIA Nº 42 / 2003



INSIDE EVENTS

Embora ainda sejam poucos os promo-
tores voltados para a geração de conhe-
cimento nas feiras, já há aqueles que es-
tão convictos de que a inovação é fun-
damental. Pela Guazzelli Messe Frank-
furt, o diretor Antônio Bianco diz que
a edição da Comdex 2003 Sucesu-SP,
feira e congresso de tecnologia realiza-
dos em agosto, sentiu fortemente os re-
flexos da recessão econômica principal-
mente nos Estados Unidos e no Brasil.
Em vez de se intimidar, os promotores
optaram pelos inside events, eventos fo-
cados e corporativos.

O principal atrativo de uma feira,
diz Bianco, é o contato direto e pessoal
entre o comprador e vendedor, mas tam-
bém é importante oferecer ao compra-
dor a possibilidade de poder comparar
soluções e preços que é um conceito que
só uma grande feira oferece. "Foi en-
tendendo isso que resolvemos agregar
os inside events, que se apresentam como
uma solução eficaz, inteligente e com
menor custo para as grandes empresas
que participam, mostrando-se como
uma solução conjuntural neste momen-
to de economia difícil", avalia.

Nesse esquema, a Comdex abrigou

o Canon Digital Solutions Fórum e a
Conferência Anual de Usuários da
Borland. "O visitante qualificado sen-
tiu-se motivado pela facilidade que um
grande evento em um grande pavilhão
oferece e pela grande quantidade de
soluções a sua disposição", orgulha-se
Bianco. Simultaneamente, foi realizado
pela primeira vez dentro da Comdex
o GIS Brasil, evento voltado ao mer-
cado de geotecnologia, e a 12a edição
do Color Publishing - Seminário
Internacional de Desktop Publishing,
promovido em parceria com a revista
Desktop Publishing.

ERA DO CONHECIMENTO

Outra feira recebendo investimentos
fortes na área de conteúdo é a Expo-
RH - Exposição Internacional de Produ-
tos e Serviços para Gestão de Pessoas,
realizada em agosto, no Palácio das Con-
venções do Anhembi, em São Paulo
(SP). Promovida pela ABRH-Nacional
- Associação Brasileira de Recursos Hu-
manos, simultaneamente ao 29° Con-
gresso Nacional sobre Gestão de Pessoas,
a edição de 2003 levou conhecimento
para os estandes e acusou um aumento
de 14% no número de expositores, o
de visitantes saltou de 6,7 mil para mais
de 8 mil e — o que chama ainda mais a
atenção — o faturamento cresceu 75%
em um período que boa parte das feiras

observa encolhimento.
Não foi um trabalho da noite para o

dia. O vice-presidente executivo da
entidade, Daniel Castello, conta que a
idéia de fazer da feira uma fonte gera-
dora de conhecimento já existia há al-
gum tempo. "Queríamos que a Expo-
RH fosse uma extensão do congresso."
Nessa direção, algumas ações come-
çaram a ser colocadas em prática no ano
passado. Os organizadores passaram a
aprovar previamente as ações promocio-
nais dos expositores e a orientá-los. "Se
a empresa comercializa, por exemplo,
e-learning, por que não sortear cursos
em vez de uma viagem de final de
semana?", questiona Castello.

Também foram criadas salas vips
amplas, comercializadas para propiciar
o atendimento personalizado e privado
aos visitantes, mais propício ao diálogo
de negócios. A empresa que adquiriu o
espaço também pôde usar um dos au-
ditórios para ministrar palestras a um
público selecionado.

Todos esses aspectos foram reforça-
dos na edição deste ano, quando foi cri-
ado um concurso para premiar os me-
lhores estandes e aqueles que melhor dis-
seminassem conhecimento, consideran-
do critérios como: palestras no estande,
entrega de material não comercial, pre-
sença de equipe técnica para informar o
público e presença dos executivos da
empresa, entre outros.

Para a diretora de marketing da for-

Vieira, da BR Distribuidora: quanto mais serviços, melhor
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necedora de softwares empresariais
Peoplesoft Brasil, Izabel Pinto, a Expo-
RH é um dos eventos mais eficientes
do ponto de vista da geração de negó-
cios para a empresa. "A iniciativa de
incentivar os expositores a levarem
conhecimento para os estandes incre-
mentou ainda mais a feira", afirma.

MENU VARIADO

João Batista, da Ubrafe, vê na prestação
de serviço uma saída que já se mostrou
eficaz em outros setores, como o super-
mercadista, que hoje reúne ao seu redor
farmácia, caixa eletrônico, revelação de
filme, café e até lavanderia. "Nada disso
existia originalmente. Talvez a gente não
tenha condições de oferecer uma gama
tão grande de oferta, mas podemos
seguir esse caminho", sugere.

A Fagga já encontrou nesse caminho
uma forma de manter o encantamento
nos pavilhões. "A chave é apresentar
soluções. E solução não é o metro qua-
drado; são salas de apresentação, espaços
de merchandising, eventos pré e pós-fei-
ra, apresentações técnicas, festas,

comemorações, enfim, várias opor-
tunidades para que o cliente atinja seu
objetivo", enfatiza Repsold. As feiras, diz
ele, estão melhorando de qualidade por
exigência do mercado, porque a concor-
rência é muito grande, portanto cabe ao
promotor entender o business do seu
cliente e propor soluções.

Repsold faz o que fala. Ele conta
que organizou um almoço para cerca
de 400 franqueados e revendedores da
BR Distribuidora, em pleno Riocen-
tro, no Rio de Janeiro (RJ), durante a
1a Expo Postos e Conveniência - Fei-
ra Internacional de Postos de Serviços,
Lojas de Conveniência, Food & Deli
e Encontro Nacional de Postos de
Serviços e Lojas de Conveniência, pro-
movida em abril passado.

Além de se diferenciar prestando
serviço para seus clientes, a BR saiu li-
teralmente lucrando, já que a ação seria
desenvolvida independentemente de a
feira ser ou não realizada. "O Riocentro
é um local afastado e com o restaurante
otimizamos o tempo de nossos revende-
dores e franqueados, de forma que eles
não perdessem a grade de palestras. A
logística de transportarmos todos para

um hotel, por exemplo, implicaria per-
da de tempo e maior custo para a nossa
companhia", detalha o gerente de con-
veniência da BR, Carlos Vieira.

Ele destaca que é sempre bem-vin-
da toda feira que propicia às empresas
uma logística que otimize seus custos e,
ao convidado, o melhor aproveitamen-
to de sua visita. "Quanto mais serviços
prestar a convidados, palestrantes, ex-
positores e visitantes, melhor estará cum-
prindo o seu papel", dita.

SERVIÇO SOFISTICADO

Como expositora e patrocinadora, a
Peoplesoft Brasil participa de cerca de
20 eventos por ano e vê nos eventos
segmentados seu grande filão para mar-
car presença. A diretora de marketing
Izabel Pinto diz que eventos nas áreas
de bancos, marketing, telecomunicações
ou recursos humanos são bons para os
negócios da empresa, mas gostaria de
ter mais apoio dos organizadores nas
suas estratégias. "Em geral, eles deixam
esse papel para o expositor e não ofere-
cem ferramentas para a gente saber,



por exemplo, daquelas tantas pessoas
que visitam o evento, quais são as 300
ou 400 que teriam interesse em nos
conhecer", aponta.

A executiva sugere que, na hora da
inscrição, os visitantes sejam questiona-
dos sobre produtos e serviços de inte-
resse e orientados a respeito das empre-
sas presentes na feira. "E uma sofisti-
cação interessante, que ajudaria também
o visitante em sua ida ao pavilhão."

Na Copersucar União, as feiras são
utilizadas como uma vitrine para os
negócios e também para comunicar
lançamentos. Na feira da Apas, em maio
deste ano, a empresa divulgou o lança-
mento das barras de cereais União,
primeiro produto seu que não é com-
modity, por isso participou com um
grande estande e investimentos pesados
para chamar a atenção do público. Além
de ter feito negócios, a empresa arrema-
tou dois prêmios, concedidos pelo
Popai Brasil: o de melhor estande e o de
melhor ação promocional.

Embora satisfeito com o resultado,
o gerente de marketing João Henrique

Tavares lembra que os estandes simples
das feiras de alimentação do exterior,
como a francesa Sial e a alemã Anuga,
deveriam também fazer parte das feiras
do Brasil. "As feiras européias estão anos
luz à nossa frente, porque não tomam o
tempo das pessoas. Aqui, há um foco
forte no relacionamento, mas ainda fal-
ta foco em business. Também acho que
os próprios expositores poderiam fazer
acordo de não investir tanto no visual
dos estandes. Além de reduzir custos,
permitiria a presença de mais empresas
expositoras", sugere.

Tanto Izabel como Tavares acham
que a disposição dos estandes também
facilitaria a visita dos profissionais no
pavilhão. "Os europeus segmentam os
estandes por área de atuação", compara
o executivo da União.

Mas eles também estão de acordo
que, ao contrário do que Lippman ob-
serva nos Estados Unidos, as feiras po-
dem até precisar de ajustes, mas não vão
perder espaço para outras estratégias em
seus calendários. "Dependendo do ob-
jetivo, optamos por uma ou por outra.

Estamos nas feiras básicas do nosso
setor, onde todos estão", diz Tavares.

"Há vários canais de marketing e
nossa verba é destinada a cada um
deles, compondo um mix eficiente", fi-
naliza Izabel.

Feiras continuam — e assim de-
verão permanecer -- mostrando-se
uma ferramenta de marketing diferen-
ciada e de forte apelo por propiciar o
encontro entre as empresas, seus
clientes e fornecedores. O fato é que,
assim como ocorre em todos os seg-
mentos de negócios, ciclicamente há
um momento em que é preciso parar,
refletir e redirecionar as ações. E este
momento chegou. E a hora de exposi-
tores, visitantes, promotores e organiza-
dores exporem seus pontos de vista, de-
baterem, ajustarem as diferenças e bus-
carem a convergência, porque a única
certeza na atualidade é de que as
mudanças acontecem independente-
mente de nossa vontade. Temos de es-
tar preparados para acompanhá-las e,
assim, continuar alimentando o desen-
volvimento do setor e do País.

Castello, da ABRH: salas reservadas e, de quebra, auditórios para o foco no conhecimento


