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Pode-se observar que a internacionalização de uma empresa demanda vários processos que se 
integram constantemente, mas, é importante sempre termos em mente que o capital humano 
é fundamental para que quaisquer das estratégias se façam eficazes. 
 
Seja por meio de métodos menos sofisticados como a utilização de trading companies ou pelos 
métodos mais sofisticados como a compra de uma empresa no exterior, a fase de 
internacionalização de uma empresa demanda inúmeros processos e cada um tem seus 
resultados específicos nos negócios.  
 
O primeiro passo é sempre fundamental e por isso as feiras internacionais podem ser uma boa 
estratégia para iniciar suas operações globais - por ter o custo reduzido se comparada com 
outras fases de internacionalização. 
 
Para se ter sucesso nessas feiras são necessárias algumas ações prévias e uma lista de 
controle (check list) bem rígidas. Quando bem executadas, tais ações podem trazer ótimos 
resultados para as empresas.  
 
O planejamento da visita é fundamental. E isso inclui ter os devidos materiais de divulgação da 
sua empresa, como cartão de visitas, folhetos, textos de imprensa e brindes. Esta fase 
também incorpora selecionar as empresas e os contatos a serem feitos durante o evento, pois 
isso dará às companhias mais foco na abordagem, bem como a possibilidade de criar uma 
mensagem que deseja passar aos potenciais clientes. Sempre que possível, é válido entrar em 
contato algumas semanas antes de iniciar a feira e marcar uma reunião durante o evento, 
assim, além de mostrar uma melhor organização, também poderá estabelecer limites e uma 
agenda. 
 
A abordagem deve ser incisiva, isto é, deve-se apresentar objetivamente sua empresa e o 
propósito da sua visita. Deve-se também mostrar claramente os benefícios que suas empresas 
terão se trabalharem juntas. Lembrem-se que o cliente não busca um produto específico e sim 
uma solução para algum problema. No ramo musical, que é a nossa expertise aqui na Weril, 
podemos exemplificar da seguinte forma: um músico não busca um instrumento com uma 
peça feita desta ou daquela liga de metal, ele quer, na verdade, que sua performace seja mais 
calorosa, aconchegante, que agrade aos ouvidos da platéia. 
 
Outro dado importante diz respeito às ações pós-feiras. Destarte, faz-se necessário fazer o 
acompanhamento do que foi acordado durante sua reunião com os potenciais clientes. Enviar 
uma carta ou e-mail de agradecimento é fundamental para dar continuidade em todo o esforço 
feito até o momento. As respectivas amostras prometidas também devem ser encaminhadas 
para aprovação e somente após tudo isso feito é que você poderá iniciar as negociações sobre 
volume de vendas, valores, condições de pagamento, salvo excessões das feiras e eventos 
com foco em vendas. 
 
O investimento necessário para se fazer este tipo de ação é relativamente baixo, pois é 
possível conseguir hotéis e transporte com tarifas promocionais, basta fazer consultas com 
certa antecedência nas respectivas operadoras. Já para as feiras no exterior, você precisará de 
muito mais antecedência, aproximadamente seis meses, além de que esses eventos requerem 
um nível maior de investimentos. 
 
Enfim, fazer o básico em uma feira ou num evento lhe trará com certeza um alto impacto nos 
negócios. Os resultados esperados com esta fase de conhecer o ambiente competitivo e 
estabelecer os respectivos contatos com clientes, representantes e parceiros se farão 
promissores em alguns meses. Basta arregaçar as mangas e ir bater na porta do mundo. 
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