
Feira estreita relacionamento 
Fabrício Abricio Martins 
 
Eventos de negócios deixam empresas mais perto do público-alvo 
 
Participar de feiras, exposições e congressos serve para a aproximação com o público-alvo, 
conquista de novos clientes ou simplesmente se fazer presente para a concorrência. Outras 
oportunidades, avaliam consultores de marketing, são mostrar novidades ao mercado e até fechar 
negócios. Contudo, algumas companhias adotam uma política mais agressiva: não aderem às 
feiras porque preferem patrociná-las com exclusividade e acabam por apropriar-se do evento. 
 
De acordo com Simone Valois, diretora de Marketing da True Access Consulting, empresa do 
Grupo TBA, especialista no fornecimento, implementação e customização de soluções e 
tecnologias de segurança da informação, feiras e congressos são bons instrumentos de marketing 
desde que exista uma estratégia de atuação durante a presença nesses eventos.  
 
"O retorno do investimento ao participar de feiras vem através de geração de novos negócios, 
oportunidades de parcerias, fortalecimento da marca no mercado e ganho de informações 
relevantes. O mercado de TI é bastante dinâmico e acabamos sendo bombardeados de 
informações, gastando grande parte do nosso tempo, muitas vezes, filtrando esses dados. Os 
eventos nos auxiliam nessa filtragem de informações, porque são focados em assuntos 
específicos, além de serem oportunidades únicas de relacionamento com o mercado e com 
diversos tipos de profissionais", ressalta Simone. 
 
A diretora de Marketing da True Access Consulting revela que a empresa ainda está em fase de 
definição do planejamento estratégico de marketing e comunicação para definir a participação em 
feiras porque o ano fiscal da companhia começa em abril. Contudo, confidencia que estará 
certamente presente em alguns eventos no País e no exterior.  
 
"Estaremos presentes nos principais eventos de segurança da informação do Brasil e também em 
alguns nos Estados Unidos, participando como congressista ou patrocinando. Como exemplo, o 
CSO Meeting, um evento fechado do setor, que reúne mais de 300 profissionais durante quatro 
dias em um resort. Esse evento, em particular, será patrocinado, mas em outros participaremos 
como congressistas", diz. 
 
PÚBLICO HOMOGÊNEO. Na avaliação de Eduardo França, professor de planejamento de 
comunicação com o mercado da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a feira é o 
local em que o público é homogêneo, qualificado e disposto a interagir. Dessa forma, é uma 
oportunidade para as empresas lançarem novos produtos e serviços. Além disso, frisa que garante 
visibilidade e mostra que a empresa está no mercado. 
 
Bento Bravo, diretor-superintendente da Bionnovation, empresa da área odontológica que possui 
duas linhas de produtos com foco na reposição de elementos dentários e na reconstrução de 
tecidos biológicos, define que participar de feiras é o instrumento de menor custo por cliente 
atingido porque existe a oportunidade de interação com o público-alvo. No caso da área de saúde, 
também é importante mostrar as inovações tecnológicas ao mercado. O executivo aponta também 
como benefício a possibilidade de venda de produtos. 
 
"Raramente um cliente pode visitar a fábrica ou a empresa. A feira gera esta oportunidade e 
passa a percepção de pujança, poder e isso impacta o cliente. Fazer negócios, ou seja, concretizar 
a venda também é ponto forte. A percepção da imagem de empresa competitiva é fundamental. 
Se o cliente alvo está presente na feira, a concorrência também e a companhia que não está no 
evento acaba passando imagem decadente para o mercado", destaca ele. 
 



Se de um lado algumas empresas têm como política participar destes tipos de evento como 
estratégia de marketing, outras adotam instrumentos mais agressivos para apropriar-se dos 
eventos. É o caso dos patrocínios exclusivos. Mesmo em feiras, exposições ou congressos, certas 
companhias preferem associar com exclusividade sua marca ao evento.  
 
Segundo José Paulo David, diretor territorial da TIM no Rio de Janeiro e Espírito Santo, a empresa 
adota esta política. "A TIM prefere apropriar-se do evento. Esta foi uma estratégia definida e é 
mais interessante do que participar de feiras", revela o executivo. Para França, professor da 
ESPM, não deixa de ser uma boa estratégia. Contudo, pode ter um efeito negativo quando todos 
os concorrentes estão presentes em uma feira. 
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