
Curso ensina pequena a
participar de feira

Montagem de estante tem peso de 50% no custo: localização e postura ajudam a vender

As feiras no exterior, principal
caminho para que as pequenas e
médias empresas consigam ga-
nhar espaço nesses mercados,
devem ter atenção especial dos
exportadores. Cuidados com de-
talhes evitam perdas e tornam os
resultados mais positivos.

Para ensinar esses detalhes,
projeto da Agência de Promoção
de Exportações (Apex Brasil) e
da Câmara de Comércio e In-
dústria Brasil Alemanha já trei-
nou 500 empresas para parti-
ciparem de feiras internacionais
desde março de 2002.

Dicas para lidar com clientes
de origens diferentes e como
montar seu estande para ter
maior retorno financeiro são for-
necidos durante o treinamento.
Para participar, o custo é de R$
225.

"A Apex custeia 50% do valor
do curso", informa Monika Ar-
nold, responsável pelo treina-
mento na Câmara.
Duas experiências

As diferenças entre o com-
portamento de diferentes povos e
para qual lado do corredor o
visitante costuma olhar em uma
feira foram duas dicas apontadas
como relevantes por empresários
que já participaram do treina-
mento.

"O visitante tem a tendência
de olhar para o seu lado direito
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quando está andando pelo cor-
redor de uma feira. É um detalhe
importante e que tinha passado
despercebido", afirmou Marco
Antônio de Oliveira, consultor de
negócios internacionais da Gra-
phic Arts Industry Alliance (Gra-
phia).

Ou seja, o visitante costuma
entrar nos estandes que estejam
do seu lado direito a não ser que
alguma coisa chame sua atenção
do outro lado. "Utilizamos mais
luz no estande, além de um design
diferenciado'', disse Oliveira.

A Native Produtos Orgânicos,
quando participou da Biofach
(feira de alimentos na Alemanha)
em fevereiro deste ano, utilizou o
aroma como artifício.

'Tínhamos café no estande e
o aroma atraía os visitantes que
passavam do outro lado do cor-
redor", disse Sérgio Oliveira,
que na época trabalhava como
engenheiro de alimentos na
empresa. Além disso, o estande
ficava em uma esquina — local
que possibilitou mais desta-
que.

Sobre os tipos de visitantes,
para quem expõe na Alemanha,
por exemplo, é vantajoso con-
vidar a equipe que vai trabalhar
no estande (os funcionários con-
tratados em geral são do local)
para jantar antes do evento.

"É um sinal de que você está
confiando no trabalho da equipe
e eles vão sentir a necessidade de
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retribuir a confiança ", disse
Marco Antônio.
Passo a passo

No roteiro de aprendizado está
a identificação das feiras ideais
(descobrir quais eventos são rea-
lizados no segmento de inte-
resse), planejamento minucioso
da viagem, identificação de ob-
jetivos, planejamento financeiro,
montagem do estande, divulga-
ção e treinamento de postura (do
empresário e da equipe).

"Auxiliamos o empresário a
organizar sua documentação: co-
mo obter vistos e adquirir con-
vites para as feiras, por exem-
plo", disse Monika.

Identificar os objetivos, segun-
do a especialista, é importante
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porque influenciará em pontos
importantes como ajudar a de-
finir de que tamanho, forma ou
como será o serviço dentro do
estande na feira.

"O exportador traça um plano
de quantas pessoas pretende re-
ceber e detalhes: servirá ou não
bebidas, por exemplo. Se for
servir, precisará ter um bar e um
barman. Esses detalhes ajudam a
definir o orçamento da mon-
tagem do estande", explicou.

Os gastos com o estande che-
gam quase a 50% dos custos para
participar de uma feira inter-
nacional, segundo a consultora.
De fora para dentro

A definição do design e mon-
tagem da estrutura na feira é
importante para o retorno do
investimento.

"Muitos empresários enxer-
gam o estande de dentro para fora
na hora de planejá-lo. O correto é
ter a visão do visitante e pensá-lo
de fora para dentro", orientou
Monika.

Segundo ela, essa dica é im-
portante para utilizar os 'cha-
marizes' corretos e que atraiam
mais visitantes ao estande.

Outro detalhe importante é
evitar o desperdício: "Não cons-
truir sobre uma plataforma ou
degrau é fundamental, pois o
gasto seria maior ao construir
uma estrutura 'elevada'", disse
Monika.
Postura faz a diferença

Treinamento de postura tam-
bém é essencial. De acordo com a
consultora, o empresário não de-
ve ficar de braços cruzados na
frente do estande, ou parado com
as pernas abertas e mãos no
bolso. "Ele deve sempre estar

Economia de
até 40% com
uso de estande
"descartável"

Reduzir custos na hora de
montar estande em feira in-
ternacional é uma preocupa-
ção que a Graphia já tinha -
como muitas empresas — an-
tes de participar do treina-
mento promovido pela Apex
com a Câmara Alemã. Depois
de receber orientação, con-
seguiu desenvolver uma forma
de economizar até 40%.

A empresa criou o estande
'descartável'. A estrutura é
feita com blocos de papelão.

"São módulos de 50 por 50
centímetros, encaixam-se e
são adesivados. A mesma es-
trutura é utilizada em duas ou
três feiras", explicou Marco
Antônio Oliveira, consultor
internacional de negócios da
empresa. Há identidade visual
própria e o custo é de cerca de
US$ l,5 mil.

A Graphia atua no segmen-
to gráfico e participará da pró-
xima feira do setor nos Es-
tados Unidos, em novembro.

bem vestido e sorrir para de-
monstrar bem-estar", afirma.

Além disso, também é im-
portante treinar a equipe. "Não é
bom a pessoa ficar dentro do
estande, sentada e lendo uma
revista, por exemplo. Vemos
muito disso por ai", conta.

- ÉRICA POLO


