
A
presentar a empresa, lançar novos produtos
no mercado, prospectar clientes e analisar
a concorrência são alguns dos motivos que
levam milhares de empreendedores
aos pavilhões das feiras de negócios que

acontecem durante todo o ano Brasil afora. Segundo
estudo feito pelo Sebrae, em 2006 foram realizadas
nada menos que 1.829 feiras em 99 segmentos de
atuação, da agricultura orgânica ao aeroespacial. Mais
de 85% dos expositores são micro e pequenas empre-
sas. Mas será que vale a pena investir num estande?
Como preparar-se para participar?

Não são respostas fáceis, claro. E ficarão ainda mais
complicadas no futuro, já que o número de eventos não
pára de crescer. A tendência, segundo a pesquisa do Se-
brae, é que as grandes feiras nacionais e até internacio-
nais se transformem em eventos regionais, com sedes
itinerantes em cada edição. Raissa Rossiter, gerente
da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae e coordena-
dora do estudo, aconselha o micro e pequeno empreen-
dedor a investir em feiras de negócios em três casos: ^>



para apresentar-se a um novo mercado identificado co-
mo oportunidade e não atendido com as operações atuais
da empresa, para diversificar os canais de distribuição e
comercialização ou para lançar um novo produto ou ser-
viço. "Se o objetivo é apenas conhecer melhor um seg-
mento, é mais adequado ir apenas como visitante, sem
expor em um estande. Nesse caso, o estande ficaria para
um segundo momento."

Foi justamente para apresentar ao mercado seu ino-
vador vinagre de mel que o alagoano Mário Calheiros
de Lima, 3a Apícola Fernão Velho, participou da feira
de alimentos Fispal em 2005. "Conheci o vinho de mel
em uma viagem ao Canadá e depois desenvolvi o vina-
gre de mel de forma totalmente artesanal, sem conser-
vantes ou aromatizantes, para ser usado na alta gastro-
nomia. Meu produto é único no Brasil e a feira serviu
para apresentá-lo e colher informações sobre sua acei-
tação no mercado", afirma Lima. Hoje, a apícola produz
5.000 garrafas de vinagre e outras 5.000 de vinho de
mel todos os meses e fatura R$ 300.000 por ano, cres-
cendo 10% ao ano na última década.

Com experiência em feiras desde 1997, o apicultor já
esteve em eventos na Bélgica, Canadá, Eslovênia, Porto
Rico e Estados Unidos e, atualmente, participa de dois
a três por ano, com investimentos de R$ 8.000 a
R$ 10.000 em cada evento nacional e de R$ 12.000
a R$ 15.000 nos internacionais. O esforço vale a pena:
segundo Lima, todos os seus distribuidores no Brasil fo-
ram contatados em feiras; três parceiros em Porto Rico,
na América Central, fecharam negócio após uma feira no
início do ano e as exportações para os Estados Unidos
começam no segundo semestre. "Elas também ajudam
a avaliar se estamos no rumo correto. Depois da Fispal,
mudei o tamanho das embalagens e comecei a vender
para um público inesperado, o de hotéis e restaurantes",

diz. A atitude de Lima é aplaudida por Jorge Alves de
Souza, presidente da União Brasileira dos Promotores de
Feiras (Ubrafe): "Há um processo educativo, que permite
corrigir erros e ter uma visão panorâmica do setor. Para
isso, é preciso estar atento para ouvir os outros e tam-
bém falar sobre os seus produtos". Além disso, Souza es-
timula os pequenos empreendedores a aproveitar semi-
nários e rodadas de negócios que costumam acontecer
durante os eventos.

Outro empresário adepto das feiras de negócios é João
Cruz, proprietário da fábrica de equipamentos de solda
por resistência Compulsolda, de São Paulo. Para marcar
presença em cinco eventos por ano desde 2002,
Cruz destina de R$ 80.000 a R$ 90.000 anualmente
e tem planos de aumentar os investimentos para até
R$ 150.000 a partir de 2008. "É preciso preparar-se,
pois o retorno vem no médio e longo prazo", diz. "Hoje,
fechamos negócios iniciados em feiras de quatro anos
atrás". Segundo Cruz, sua empresa tem clientes em paí-
ses como Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia e Paraguai
e fatura de R$ 2,5 milhões a R$ 3 milhões por ano com a
ajuda de 49 funcionários. "Esse é o meu canal de comu-
nicação e de exposição: não tenho nenhum vendedor nas
ruas, todos os nossos clientes vêm dos eventos. Em
2008, espero atingir vendas de R$ 5 milhões a R$ 6 mi-
lhões, graças ao resultado de feiras passadas."

Para garantir o sucesso e potencializar cada centavo in-
vestido, tanto a Apícola Fernão Velho quanto a Compul-
solda preparam-se muito bem para entrar em uma feira.
De acordo com Raissa, do Sebrae, e Souza, da Ubrafe, três
aspectos merecem atenção especial: o material de divul-
gação, a área de exposição e o acompanhamento de visi-
tantes após o evento. Catálogos, banners e cartões de visi-



tá devem ser muito bem preparados e, em caso de público
internacional, escritos também na língua do mercado-alvo.

Em relação à área do estande, Raissa aconselha a ex-
por só o que for fundamental para o cliente, pois o
tempo é curto e o visitante, muito objetivo: "Verifique
no manual da feira o que é permitido colocar no estan-
de e peça para ter a sua marca inserida no catálogo ofi-
cial do evento." Além disso, manter um cadastro de to-
dos os visitantes é fundamental para contatá-los pos-
teriormente, quando grande parte das vendas são reali-
zadas. "O promotor encarrega-se de atrair o cliente até
a entrada do pavilhão, depois, o empresário é que pre-
cisa atraí-lo para o seu estande e fazer um bom atendi-
mento", diz o presidente da Ubrafe.

Como micro e pequenas empresas costumam ter re-
cursos financeiros limitados, às vezes ê difícil escolher
entre uma e outra feira. De acordo com os especialistas, o
empresário deve ter em mente qual o objetivo da partici-
pação e verificar se o perfil dos visitantes é adequado
para essa meta. Outra dica na hora de optar é avaliar a
evolução do evento (número de visitantes e expositores),
os investimentos necessários, os custos extras (como
amostras de produtos, material de divulgação, passagens
aéreas e hospedagem) e ver se o espaço disponível é bem
localizado no pavilhão. "O maior erro da pequena empre-
sa é não se preparar ou pulverizar demais os investimen-
tos. Se houver preparo, as feiras ajudam a abrir novos ca-
nais de distribuição, identificar oportunidades, ampliar
as vendas e ainda a ficar de olho nas tendências e na con-
corrência", declara Raissa. Segundo a Ubrafe, para facilitar
o trabalho das pequenas empresas, muitos promotores
oferecem um check Hst gratuito dos preparativos necessá-
rios para uma boa participação.

Raquel Ravanini, sócia da Doces Brasil Caipira, de En-
genheiro Coelho (SP), aprendeu na prática a importância
de estar preparada antes de embarcar para um evento.
Desde 1999 no mercado, a empresa produz atualmente
de 15.000 a 20.000 quilos de doces e fatura entre
R$ 50.000 e R$ 120.000 por mês. No ano passado, rece-
beu apoio do Sebrae para participar de uma feira de ali-
mentos nos Estados Unidos. Investiu R$ 11.000 no even-
to e, hoje, prepara-se para começar a exportar. "Nem
adaptei minhas embalagens, fui para ver se os produtos
teriam aceitação no mercado externo. Fiz contato com 30
distribuidores em três dias e teria fechado ao menos
quatro pedidos se já tivesse as adaptações prontas", afir-
ma. Agora, Raquel aguarda a finalização das novas emba-
lagens para enviar as primeiras remessas para fora do
país. "Assim que estiverem prontas, vou correndo para
outras feiras. Inclusive para conquistar mercados em ou-
tros estados brasileiros", declara.

Feiras recomendadas
Um estudo do Sebrae levantou quais são as feiras mais
importantes e adequadas para os micro e pequenos
empresários. Abaixo, selecionamos 28 delas. As demais
estão no site www.globo.com/pegn.





ecarvalho
Text Box
Fonte: Pequenas Empresas Grandes Negócios, n. 221, p. 82-88, jun. 2007.




