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EMPREENDEDORISMO

O site criado pelo Ministério
do Desenvolvimento para
ajudar micros e médios em-
presários brasileiros a ingres-
sarem no mercado internacio-
nal, o Portal do Exportador
(www.portaldoexportador.
gov.br), chegou à marca de 1
milhão de acessos. As esta-
tísticas do portal apontaram
um aumento no fluxo de de-
mandas da Espanha e desta-
cam o comércio com Esta-
dos Unidos, Argentina e Rei-
no Unido.

PortaldoExportador
tem 1 milhão de acessos

Mostradeoportunidades
paraempreendedores

Durante a Feira do Empreen-
dedor, que foi encerrada do-
mingo, no Rio Grande do Nor-
te, o negócio mais procurado
foi o de minimercados e mer-
cearias. Na feira, o interessa-
do pôde conhecer todas as
etapas de abertura de um co-
mércio deste tipo e negociar
com fornecedores. Na região,
o investimento para a abertu-
ra do negócio é de R$ 25 mil.

Produçãoruralde
pequenos já é exportada
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Mercadinhoéotipode
negócio mais popular

Pesquisarevelaotimismo
no Rio de Janeiro

283
É o total de incubadoras
existentes no Brasil

37%
É o quanto aumentou este
número em relação ao ano
passado

2.114
Empresas estão incubadas
atualmente

27
Mil empregos é o que geram

2,35
Reais é o retorno para cada
R$ 1 aplicado por microempresá-
rios que participam
das feiras apoiadas pelo Sebrae
na capital paulista,
segundo dados da instituição

150
É o número de feiras que a Ubra-
fe estima realizar em 2005, com
participação de 35 mil empre-
sas, 6 milhões de visitantes e
ocupando 2,3 milhões de metros
quadrados em pavilhões

132,7
Milhões de reais foram negocia-
dos por microempresas, nos
períodos de até seis meses
após a participação nas feiras
realizadas no ano passado,
na capital paulista
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A agricultura familiar respon-
de hoje por 40% de todos os
alimentos que chegam à me-
sa dos brasileiros, segundo o
ministro do Desenvolvimento
Agrário, Miguel Rossetto. Ele
afirmou, em entrevista à Rá-
dio Nacional, que os peque-
nos produtores já estão prepa-
rados para exportar: “Recebi
o relato de contratos da or-
dem de US$ 1,5 milhão de
exportação para a Itália de
vários produtos, como mel e
caju”, disse.

DICAS PARA UM BOM DESEMPENHO

Amanhã terá início, pela primei-
ra vez na cidade de São Paulo, a
Feira do Empreendedor, organi-
zada pelo Sebrae. Diferente de
uma feira de negócios comum, o
foco não estará em expositores
mostrando novidades em produ-
tos e serviços mas, sim, mostran-
do oportunidades de novos negó-
cios. “A feira é voltada para aque-
las pessoas que buscam inspira-
ção para abrir um negócio pró-
prio ou melhorar algum que já te-
nham”, explica o gerente da Uni-
dade de Acesso a Mercados do
Sebrae-SP, Luiz Álvaro Bastos.
“Haverá expositores de pequenas
máquinas, pequenas franquias e
artesanato, por exemplo.”

Além disso, há quatro salas de-
dicadas a palestras e orientações
de especialistas sobre assuntos co-
mo gerenciamento de estoque,
planejamento e análise de merca-
do. “São dúvidas comuns dos mi-
croempresários que estarão sendo
esclarecidas lá na feira.” O Sebrae
organiza também diversas ofici-
nas técnicas de capacitação.

Fechando o ciclo de servi-
ços ao microempresário, a
Feira do Empreendedor con-
ta com uma área onde ban-
cos, instituições financeiras
e ONGs oferecerão opções
de microcrédito. “Uma equi-
pe de consultores também
estará lá para orientar os em-
presários que precisarem de
crédito”, conta Bastos.
“Com isso, um visitante po-
de entrar na feira com uma
idéia e sair com uma mi-
croempresa. Lá existem to-
dos os recursos para isto”,
esclarece.

A Feira do Empreendedor
vai de amanhã até sábado no
Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo, en-
tre 15 e 22 horas. São espera-
dos cerca de 50 mil visitan-
tes. A entrada é gratuita, mas
é preciso levar um convite
que pode ser retirado em
qualquer posto do Sebrae ou
pela internet, no site www.se-
braesp.com.br.● A.P.L.

As micro e pequenas empre-
sas fluminenses calculam um
aumento de 10,64% nas ven-
das no final de ano, em rela-
ção a 2003. A pesquisa, reali-
zada pelo Instituto Fecomér-
cio-RJ, revela que 56% dos
consultados acredita que as
vendas deste ano serão me-
lhores. Além disso, o estudo
aponta um possível aumento
de 5,4% no número de pedi-
dos aos fornecedores, ante
uma queda de 0,11% verifica-
da no ano passado.
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Conselhos úteis do Sebrae e da Ubrafe

Ana Paula Lacerda

Medo de ficar cara a cara com um
grande empresário da concorrên-
cia. Medo de o investimento, que
é alto, não ter retorno.Medo de es-
tar defasado em relação ao que o
mercado quer. São muitos os me-
dos que afligem o microempresá-
rio quando ele pensa em expor
em uma feira.

Mas especialistas e microem-
presários que já participaram des-
ses eventos dizem que a feira não
é um bicho de sete cabeças.
“Aliás, é um ótimo lugar para co-
nhecer cabeças que podem ajudá-
lo a crescer”, comenta o diretor
da União Brasileira dos Promoto-
res de Feiras (Ubrafe), Armando
Campos Mello. “Além de ser o
meio de promoção com o melhor
custo-benefício para o microem-
presário.”

A empresária catarinense Ana
Maria Mortari, daKathavento Ar-
tes e Utilidades, confirmou isso
na prática. Em março deste ano,
ela comprou um estande na Gift
Fair, feira reconhecida internacio-
nalmente no ramo de decoração e
presentes para mostrar sua produ-
ção de artigos em resina. “Deu
uma insegurança porqueo investi-
mento foi alto, mas o retorno va-
leu muito a pena.”

Ana Maria conta que hoje, seis
meses após a feira, ela vende 15
vezes mais que antes. “Chegamos
a 20 mil peças por semestre, com
picos na época das feiras.” A Ka-
thavento, que trabalha com equi-
pe de dois a dez funcionários,
atende hoje a todos os Estados do
Brasil e já deve começar 2005 co-

mo pequena empresa.
E não foi só o retorno financei-

ro que fez valer a pena. “Exibir
seus produtos em um estande é
muito melhor do que levar até o
cliente em uma malinha, dá mais
credibilidade à empresa no mer-
cado. Além disso, você trata dire-
tamente com pessoas interessa-
das, vê o que a concorrência está
fazendo e conhece tendências do
setor”, comenta.

As constatações de Ana Maria
são as que os especialistas apon-
tam como favoráveis à participa-
ção das microempresas. “É um lu-
gar para ver e ser visto”, diz o ge-
rente da unidade de acesso a mer-
cados do Sebrae-SP, Luiz Álvaro
Bastos.

Segundo dados da instituição,
para cada R$ 1 investido nas fei-
ras apoiadas pelo Sebrae, o retor-
no é de R$ 2,35. “Dá tão certo
que o número de feiras no mundo
aumenta de 5% a 10% ao ano.”

Mas não basta comprar um es-
tande e esperar os negócios caí-
rem do céu. É preciso preparar-se
para o evento. “Ele deve ter pes-
soal treinado e focado nos objeti-
vos da feira e um esquema de lo-
gística bem montado,” adverte
Anselmo Carvalho, diretor-presi-
dente da Feiras & Cia, realizado-
ra da ExpoSystem - uma feira so-
bre feiras.

“O dono da empresa sempre
deve estar presente e ter clara vi-
são dos gastos.” Carvalho expli-
ca que, em média, o custo total
de uma feira é 3 vezes o valor da
locação do espaço. “Ele saber

exatamente qual será seu gasto
real.”

Outro ponto favorável é o con-
tato olho no olho. “O brasileiro
gosta do contato pessoal, é hospi-
taleiro e tem jogo de cintura. A
feira é um ambiente adequado pa-
ra isso,” opina Carvalho.

O diretor comercial Aurelio
Pelagio, da Ice Mak, uma fabri-
cante de máquinas de sorvete, co-
nhece bem essas dicas. Ele vai le-
var a Ice Mak a uma feira pela pri-
meira vez, porém já passou pela
experiência dez vezes com sua
outra empresa, a Picoleteira, hoje
uma fábrica de médio porte.●

INCUBADORAS

MICROS

PROXIMIDADE – Entre as vantagens apontadas por empresários que já participaram de feiras é o contato direto com os interessados

EXPERIÊNCIA – Para Pelagio, da Ice Mak, contatos são importantes

MIX

EM NÚMEROS, A PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS
●● ADEQUAÇÃO: Escolha uma feira
que foque na sua área de atua-
ção

●● CONHECIMENTO: Visite o evento,
converse com o promotor e ou-
tros participantes

●● OBJETIVO: Trace as metas que
pretende alcançar em prospec-
ção de clientes, novos contatos e
negociações

●● PRODUTOS: Defina que produ-
tos ou serviços pretende expor e
sempre reserve novidades para
lançar durante o evento

●● CAPACITAÇÃO: Prepare-se com
antecedência para atender à de-
manda da feira e do pós-feira

●● STAND: O espaço deve mostrar
exatamente a cara da empresa,
seja ela jovem, clássica, colorida
ou neutra

●● DIVULGAÇÃO: Faça malas-dire-
tas informando seus clientes
atuais da sua participação no
evento e prepare flyers especiais
para divulgação durante a feira.
Também tenha uma boa quanti-
dade de cartões para distribuir
aos novos contatos

●● EQUIPE: Nada de expositores
cabisbaixos. Todos no estande
devem estar apresentáveis, com
boa postura e boa comunicação.
A presença do empresário
é essencial

●● MERCADO: Não perca a oportu-
nidade de saber o que a concor-
rência está fazendo em termos
de produto, serviço e preço. Ob-
serve também novas tendências

●● PEDIDOS: Não decepcione os
contatos feitos após todo o esfor-
ço. Atenda a todos os pedidos
dentro do prazo combinado

Exposição do produto
deve ser bem
preparada para surtir
o efeito desejado

DIVULGAÇÃO
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