
Negócios
do outro lado
do mundo
Como tirar o máximo proveito das
missões comerciais ao exterior organizadas
por entidades de classe e empresariais
Rachel Reis

F
azer parte de uma missão
comercial ao exterior é
uma das formas mais aces-
síveis para pequenos e mé-
dios empresários darem os

primeiros passos rumo ao mercado inter-
nacional. Essas viagens de negócios, em que
empreendedores se juntam num grupo e
dividem os custos, costumam ser organiza-
das por associações empresariais e câmaras
de comércio e incluem uma programação
que geralmente mistura participações em
feiras internacionais com visitas a poten-
ciais clientes e divulgação dos produtos bra-
sileiros. As missões também são uma for-
ma de aprender mais sobre o mercado em
outros países e ter reuniões com empresá-
rios de setores específicos. Por tudo isso, es-
sas viagens vêm atraindo um número cada
vez maior de pequenos e médios empreen-
dedores, como Vicente Van de Velde, geren-
te de operações comerciais da Jasmine Ali-
mentos, fabricante de produtos orgânicos
de Curitiba. Em março, ele participou de
uma missão para os Estados Unidos, onde
visitou uma feira específica do setor na Ca-
lifórnia. "Foi uma ótima ocasião para mos-
trar nossos produtos ao mundo", diz ele.

Mas, para aproveitar bem esse tipo de
oportunidade, é preciso tomar certos cui-
dados antes de embarcar no avião — ou
corre-se o risco de ver o investimento que

deveria abrir novos negócios transformar-
se em não mais do que alguns dias de tu-
rismo. Entre os procedimentos básicos
que precedem uma missão empresarial
bem- sucedida estão, por exemplo, impri-
mir materiais promocionais e cartões de
visita traduzidos para o inglês e para o
idioma do país a ser visitado. "A apresen-
tação da empresa deve ser criteriosa, mos-
trando onde ela está situada no Brasil e
seu raio de abrangência", diz Alexandra
Betting, executiva de comércio interna-
cional da Câmara Americana de Comér-
cio (Amcham), que promove missões co-
merciais para os Estados Unidos e tam-
bém para outros países, como Alemanha
e Emirados Árabes Unidos. É importan-
te, ainda, fazer um planejamento com base
em dados sobre o mercado a ser explora-
do e o tipo de empresa procurada — se-
ja para exportar, importar ou fazer algum
tipo de associação no exterior.
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Há casos em que é possível aproveitar
uma missão para realizar contatos fora da
agenda. Thaiz Fernandes, gerente de ex-
portação e marketing da Agrojet, empre-
sa de equipamentos para irrigação de Pre-
sidente Prudente, no interior de São Pau-
lo, fez isso. Em junho deste ano, ela foi ao
Peru numa missão da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
"A viagem foi voltada para o mercado de
construção civil, mas achei uma brecha pa-
ra fazer contatos com gente da minha área",
diz. Assim que desembarcou no Peru, Thaiz
procurou potenciais clientes até na lista te-
lefônica para agendar reuniões.

Ainda antes de partir, é essencial sele-
cionar, entre os eventos previstos, quais são
os mais estratégicos para o objetivo preten-
dido. Como às vezes há diversas atividades
ao mesmo tempo, deve-se elaborar um ro-
teiro que evite dispersão. Matheus Antunes,

diretor da Perfabril, uma pequena empresa
pernambucana do setor de tintas e outros
produtos para construção civil, conta que
as entidades promotoras tiveram papel
essencial para que ele poupasse tempo e se
reunisse com as pessoas certas numa recen-
te viagem. Antunes integrou, em maio, um
grupo de 100 empresários que visitaram a
China numa missão da Federação do Co-
mércio do Estado de Pernambuco em par-
ceria com a Câmara de Comércio e Indús-
tria Brasil-China. "Logo que cheguei lá, pu-
de me concentrar nas reuniões com os exe-
cutivos que mais me interessavam", diz.

Nessas viagens de negócios ao redor do
mundo é preciso, também, saber exatamen-
te em que terreno se está pisando. Gerson
Sampaio Filho, diretor da paulista Tekner-
gia, especializada em projetos de uso eficien-
te de recursos naturais, toma certos cuida-
dos antes de embarcar numa missão. "Antes

Antunes, da Perfabril: ganho de
tempo graças a reuniões agendadas
com a ajuda dos organizadores

de viajar, procuro sempre estudar a cultura
e os costumes do país", afirma. "Não que-
ro correr o risco de perder bons negócios
por dizer ou fazer algo que pareça ofensivo."

Sampaio Filho atenta para um ponto
que parece óbvio, mas que é negligenciado
por muitos pequenos e médios empresários
que participam de eventos desse tipo—cul-
tivar a rede de contatos entre os próprios
brasileiros do grupo. Recentemente, ele es-
teve na Itália, percorrendo um roteiro feito
pela Fiesp. "A viagem custou 15 000 reais,
mas transformei o investimento em negó-
cios da ordem de l milhão", diz. "Uma par-
te deles foi conseguida com a ajuda de acor-
dos com os próprios empresários brasilei-
ros que estavam na minha turma."
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