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RESUMO 
 
 
  
As rápidas alterações no contexto econômico mundial e a concorrência globalizada desafiam 

a sobrevivência e a lucratividade das micro e pequenas empresas brasileiras (MPEs). Os 

Arranjos Produtivos Locais (APL´s) são viabilizadores de ações de marketing que de outra 

forma dificilmente seriam possíveis a MPE´s isoladamente. Uma das ações proporcionadas 

pela união dessas empresas em APL´s são as feiras setoriais que os sindicatos e instituições  

apoiadoras desses pólos realizam para promover as empresas da região. As feiras são 

consideradas vitais para o aumento de penetração de mercado interno e externo, também 

como para a obtenção e troca de conhecimentos que vão promover o incremento competitivo 

das empresas envolvidas. Diante desse contexto, o presente estudo visa analisar a FEVEST  

(Feira Brasileira de Moda Íntima) em sua 13ª edição, realizada pelo APL de Moda Íntima de 

Nova Friburgo – RJ, como um fenômeno de marketing. Para tanto, recorre-se à metodologia 

fenomenológica, recomendada para trabalhos de pesquisa em que existam 

pluridimensionalidade de óticas e ambientes plenos de significados, além do tema demonstrar 

carência de pesquisas na literatura nacional. O presente estudo aborda a contribuição da 

FEVEST para o fortalecimento das empresas e do APL como um todo. Restringindo-se esse 

trabalho a ótica dos expositores, vários aspectos são abordados em relação à dinâmica da 

feira, os quais foram agrupados em três partes como a obtenção de benefícios intangíveis, 

benefícios comerciais e não-comerciais e, por último, fatores motivantes a participação e 

objetivos estratégicos pretendidos com a participação na feira.  

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Feiras Setoriais. Arranjos Produtivos Locais. Marketing.  
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
 
The fast changes occurred in the world economical context and the global competition 

challenge the survival and profitability of the micro and small Brazilian companies (MSEs). 

The Local Productive Dispositions (LPDs) make marketing actions feasible, which, 

otherwise, would hardly be possible to MPEs alone. One of the actions made possible through 

the association of these companies in LPDs are the trade shows performed by the unions and 

institutions that support these centers in order to promote local companies. The trade shows 

are considered vital to increase penetration of internal and external market, as well as to the 

exchange of knowledge which will promote the competitive development of the companies  

envolved. Considering this context, this work aims to analyse the 13th edition of the FEVEST  

(Feira Brasileira de Moda Íntima – Brazilian Show of Underwear Fashion), carried out by the 

LPDs of Underwear from Nova Friburgo – RJ, as a marketing phenomenon. In order to do 

that, we resort to the phenomenological methodology, recommended in case of research 

works in which there are plural dimension of views and environments full of meanings, and 

also due to the fact that the topic seems to lack research works in the national literature. This 

work deals with the strengthening of the companies and of the LPDs as a whole. As this work 

is limited to the view of the exhibitors, several aspects are dealt with in relation to the show 

dynamics, which were grouped in three sections as the acquisition of intangible benefits, 

selling and non selling benefits and, finally, factors that motivate the participation and 

strategic objectives aimed at when taking part in the show. 

 

KEY WORDS: Trade shows. Local Productive Dispositions. Marketing.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As transformações aceleradas nos contextos econômicos, políticos, tecnológicos e 

sócio-culturais na virada de milênio e a crescente velocidade de interligação e troca de 

informações entre os vários pontos do planeta trazem diversas mudanças e rompimentos de 

paradigmas em vários aspectos da vida.  

Uma das principais rupturas refere-se a alterações em um mundo onde a comunicação 

generalizada promove a crescente formação de interações em redes. Segundo Pretto (1995, 

p.312), “começa a surgir uma nova percepção espacial que modifica, também, o conceito de 

Geografia, agora não mais baseada apenas no espaço mas sim, vinculada ao espaço-tempo”. 

No campo corporativo, observa-se a formação de conglomerados e redes produtivos 

transnacionais compostos por grandes organizações, que flutuam suas estruturas produtivas de 

um local para outro segundo as condições lhes são mais favoráveis em determinados períodos  

de tempo. 

Por outro lado, as micro, pequenas e médias empresas locais, vendo-se oprimidas por 

essas mega-estruturas produtivo-comerciais, foram obrigadas, segundo Schimitz e Nadvi 

(1999 apud SANTOS; CROCCO; SIMÕES, 2002, p.2), a “não somente se adaptarem 

crescentemente aos padrões internacionais de qualidade, velocidade e flexibilização, mas  

também aumentar significativamente as formas de cooperação tanto verticais quanto 

horizontais”.  

Diante desse quadro, começam a surgir aglutinações principalmente de micro e 

pequenas empresas reunidas em uma mesma localidade e atividade produtiva.  Dessa forma, 

as estruturas de aglomeração local e em distritos e pólos industriais, APL´s (Arranjos 



 

Produtivos Locais), clusters, redes, etc colaboram para a combinação de recursos locais em 

favor do aumento de competitividade dessas empresas de micro, pequeno e médio porte, as 

quais antes se veriam assoladas por desafios produtivos e de mercado variados. 

Assim como em outras partes do mundo, o advento do APL de Moda Íntima de Nova 

Friburgo caracterizou-se pelo empreendedorismo praticamente amador em sua fase inicial.  

Passando por várias etapas para obter as exportações relevantes dos dias atuais, a cidade 

tornou-se um pólo de confecções a partir de 1982 quando a Triumph Internacional 

atravessava reestruturações e viu-se dispensando seiscentos funcionários. Com a dificuldade 

de encontrar novos empregos, esses profissionais passaram a produzir peças de moda íntima 

em um regime praticamente “caseiro”. Desta data aos dias de hoje, o pólo profissionalizou-se, 

teve seu sindicato fundado (Sindvest - Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova 

Friburgo) e passou a receber apóio de diversas instituições como FIRJAN (Federação das  

Indústrias do Rio de Janeiro), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), SENAI, BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Social), Banco do Brasil,  

UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ainda, a produção local divide-se na 

seguinte proporção entre os tipos de produtos: 71% lingerie dia, 14% lingerie sensual, 7% 

roupa infantil, 6% lingerie noite e 2% moda praia/aeróbica.  

O APL de Nova Friburgo não deixa de caracterizar-se como uma ação estratégica em 

favor do fortalecimento competitivo das empresas de micro, pequeno e médio porte. Essas 

empresas vêem-se ameaçadas por concorrência internacional e, ao mesmo tempo em que a 

combatem através da união, podem criar condições para atacar o mercado exterior. Hoffmann, 

Gregolin, Oprime (2004, p.3-4) expressam as oportunidades de mercado proporcionados por 

uma APL:    

São vários os benefícios desses modelos como a redução dos riscos de investimentos 
e a fragilidade das PMEs diant e do contexto da internacionalização. É fundamental  
que as empresas participantes desses arranjos tenham a perspectiva de expandir sua 
atuação no mercado, particularmente na exportação e dentro do contexto de 
capacidade competitiva em mercados globalizados.  



 

Para tanto, o Sindvest, em conjunto com as instituições apoiadoras, realizam diversos  

eventos de fomento a integração e desenvolvimento do APL de Moda Íntima como reuniões  

para divulgação de novidades tecnológicas, palestras, cursos, “cafés da manhã”, missões para 

feiras nacionais e internacionais, a FEVEST (Feira Brasileira de Moda Íntima), entre outras. 

Entre vários tipos de ações realizadas para fortalecer o pólo, os eventos destacam-se no 

tocante ao incremento da integração entre os agentes. Mesmo que o APL assemelhe-se a uma 

grande organização empresarial, inexistem hierarquias. Segundo Tângari (2004, p.9), 

Presidente do Conselho da Moda do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo e Região: 

a condução do processo de gestão só pode ser feita at ravés de sensibilização, com 
ações transparentes e não excludentes, que sej am enxergadas como um benefício 
pelo público alvo, e que venham a somar com suas ações individuais, mantida sua 
identidade. 
 

Dito isto, as feiras setoriais formadas por APL´s surgem como um fenômeno que pode 

potencializar o crescimento dessas redes produtivas na medida em que possibilita a reunião 

sistemática de vários tipos de agentes envolvidos na cadeia produtiva e comercial de um 

determinado setor de negócios. No caso de Nova Friburgo, o crescimento do APL e da 

FEVEST está intrinsecamente ligado, como que por uma mútua retro-alimentação. A 

influência exercida pela feira quanto ao desenvolvimento do pólo, e a crescente 

profissionalização das empresas e da governanta do APL demonstram uma progressiva 

maturidade, a qual já vem proporcionando os “frutos” de uma cada vez mais expressiva 

exportação. 

Partindo da premissa de que as feiras setoriais constituem-se como uma das ações de 

melhor custo-benefício para o investimento financeiro que as empresas de APL´s podem 

empreender em termos de penetração de mercado, considera-se como um fenômeno de 

marketing, não somente os aspectos comerciais que se podem realizar em uma feira, mas  

também os aspectos não-comerciais como pesquisa de mercado, estabelecimento de parcerias  



 

com novos fornecedores, entre outros, além dos benefícios intangíveis como troca de 

conhecimentos, formação de parcerias e redes, ampliação de relacionamentos, etc. 

O crescimento de expositores e público a cada edição, além da melhoria de qualidade do 

evento como um todo, permite concluir que a FEVEST pode ser considerada a representante 

do APL de Moda Íntima para o país e para o exterior. Hoje, para as empresas do APL que 

participam há várias edições ou passam a participar, a feira significa a porta de entrada para a 

colocação de seus produtos no mercado externo, também como para acessar compradores de 

grandes redes varejistas e médios e pequenos lojistas, além de construção de marca.  

O histórico de produção e venda de commodities para os “sacoleiros”, compradores  

independentes que comercializam sem ponto-de-venda ou revendem para vários outros 

vendedores “camelôs”, está sendo revertido para a confecção de produtos diferenciados e de 

alta qualidade não mais baseados na venda em quantidade e preço baixo, já que a 

concorrência globalizada, principalmente de países como a China, constitui uma ameaça real.   

O principal objetivo da feira é ajudar a consolidar o APL de Moda Íntima de Nova Friburgo e 

Região e a imagem no mercado externo. A edição de 20005 da feira tinha como meta o 

aumento de 20% no número de empresas exportadoras, já que existe uma média de 80 

empresas que já realizam essa atividade (MENDES, 2005). 

No entanto, existe uma carência por estudos que analisem a importância e real utilidade 

das feiras setoriais no Brasil, apesar de serem eventos que geralmente produzem grandes  

vultos de mídia e de aglomeração de pessoas. Além disso, por tratar-se de um fenômeno 

complexo e de múltiplos enfoques, adotou-se o método fenomenológico, caracterizado por ser 

recomendado a pesquisas onde se fazem necessárias abordagens extremamente qualitativas e 

subjetivas. 

Para tanto, foi realizada uma revisão na literatura internacional sobre o tema e, dentro da 

nacional, o que se pode encontrar em relação a reportagens impressas e digitais, buscando 



 

explorar inicialmente o assunto, para que se pudesse partir da intuição (primeiro passo 

fenomenológico) e construção de suposições, para a construção de objetivos e ferramentas de 

pesquisa de campo, chegando-se aos resultados e, através da redução eidética, à essência da 

feira setorial FEVEST enquanto fenômeno de marketing para as empresas do APL de Moda 

Íntima de Nova Friburgo.  

 

  

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Em que medida as feiras de negócios setoriais se caracterizam como um fenômeno de 

marketing para as empresas participantes de APL´s – O caso FEVEST (Feira Brasileira de 

Moda Íntima) ? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Final 

 

Analisar a FEVEST como um fenômeno de marketing para as empresas envolvidas no 

Arranjo Produtivo Local de Moda Íntima de Nova Friburgo – RJ. 

 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

 

• Analisar o fenômeno pelas óticas dos benefícios tangíveis e intangíveis.  

• Descrever as  feiras setoriais como um fenômeno de promoção de marketing para os  

atores envolvidos. 



 

• Descrever as feiras setoriais como facilitadoras de troca de conhecimento e trabalho 

conjunto no desenvolvimento de novos produtos. 

• Identificar o que leva as empresas da APL a participarem como expositoras. 

• Investigar os benefícios obtidos pelos participantes da feira como expositores 

fabricantes e fornecedores. 

• Analisar o nível de aproveitamento obtido pelos atores envolvidos com a feira. 

 

1.4 SUPOSIÇÕES 

 

As feiras setoriais têm sido usualmente utilizadas pelas Micros e Pequenas Empresas 

organizadas em APL´s e supõe-se que: 

 não devem ser considerados apenas os benefícios tangíveis da participação em 

uma feira setorial, mas, também, os intangíveis como trocas de conhecimentos, 

estabelecimento de redes de relacionamento, difusão de ideologias e valores comuns, 

tendências de moda e comportamento, fortalecimento e incremento das redes de empresas, 

etc;  

 além dos aspectos comerciais (selling activities), ganhos são obtidos pela troca 

de conhecimento e experiências em termos produtivos, de tendências de mercado, 

desenvolvimento de produtos, entre outras informações relativas ao setor de negócios (non-

selling activities);  

 a abordagem fenomenológica pode contribuir para identificar as diversas facetas  

benéficas ou não às empresas envolvidas em feiras setoriais. 

 

 

 



 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo circunscreve-se ao fenômeno feiras setoriais de negócios voltadas para APL´s, 

estando a pesquisa de campo restrita a FEVEST (Feira Brasileira de Moda Íntima) com foco 

na participação dos agentes expositores que fazem parte da rede produtiva de vestuário íntimo 

da região de Nova Friburgo (manufaturas e fornecedores).  

A ênfase recai sobre a análise do fenômeno segundo a divisão em dois macro-temas – 

atividades comerciais e atividades não-comerciais, em relação aos expositores. 

Aspectos secundários como organização e promoção do evento e turismo local 

relacionado às feiras serão tratados apenas quando se fizerem necessários para a composição 

do quadro geral.  

Supõe-se que na maioria dos casos as feiras setoriais são umas das poucas ações de 

marketing viáveis às empresas reunidas em APL´s, esse tipo de evento será estudado em 

separado com relação ao planejamento de marketing, o qual deveria compreender variados  

aspectos de mercado e suas ferramentas de comunicação. 

Se por um lado os avanços tecnológicos permitiram interações e formas de trabalho 

mobilizadas através de redes virtuais, independentes de localização espacial, por outro lado, 

pelas dificuldades de codificação e transferência, aspectos informais como o conhecimento 

tácito, dependem primordialmente de proximidade física para desenvolverem relações  

produtivas e inovadoras. 

Nesse sentido, as APL´s apresentam-se como uma tendência crescente de produção 

econômica justamente por se valer de vocações locais e da proximidade física, acentuando o 

caráter informal do conhecimento. 



 

No entanto, e aproximando-se do foco principal desse estudo, as APL´s sofrem 

dificuldade de penetração de mercado e de acesso a informações competitivas para fora do 

próprio local do arranjo. 

Nesse ponto, podemos dizer que começamos a fechar o foco desse estudo, nomeando as  

feiras setoriais de negócios como sendo redes temporárias de integração de negócios e de 

capacitação de inteligência competitiva de mercado. Isso se dá em função de que esse tipo de 

feira reúne um mesmo espaço físico, por um determinado período de tempo, toda uma gama 

de sujeitos relacionados a um setor empresarial específico. Dessa forma, vários aspectos 

tácitos podem ser trocados em favor de uma evolução competitiva dos envolvidos direta e 

indiretamente no evento. 

Finalmente, e restringindo-se o foco ainda mais, referendam-se as feiras setoriais de 

negócios formadas por empresas de APL´s como o objeto desse estudo. 

As feiras setoriais constituem uma ferramenta essencial de acesso para os processos de 

comercialização entre empresas (denominado em inglês “B2B” ou business to business) por 

reunirem em um mesmo espaço físico por um determinado período de tempo compradores 

industriais que, caso contrário, quase certamente não as procurariam. 

Hoje, a lucratividade decorre principalmente da capacidade em manter cativo o cliente 

fidelizado, ao contrário de antes quando era possível vender quase sempre para novos clientes. 

As pequenas empresas precisam gerar a recompra de uma boa parcela dos clientes que 

efetuaram a primeira compra e gerar cadastros de clientes potenciais. A falta de retenção de 

clientes as condenará ao círculo vicioso da carência de capital de giro.  

Para que isso ocorra, inicialmente há a necessidade de se atingir o mercado comprador.  

As feiras setoriais são ferramentas fundamentais para que as  empresas constituintes de APL´s 

possam atender melhor as necessidades de seus clientes atuais, além de gerar clientes  



 

potenciais e leads através dos contatos firmados no local, os quais podem tornar-se 

compradores de seus produtos futuramente. 

O estudo irá descrever, mediante investigação fenomenológica, o universo envolvido 

em uma feira setorial de APL´s, a interação existente ou não entre vários fatores presentes nas 

maiores feiras  de negócios do mundo, tais como a integração de ferramentas como marketing 

direto, marketing pré-feira, e-mail marketing e outros tipos de promoção de vendas, além de 

construção de um fluxo de comunicação interagente no determinado ramo de negócios, 

pesquisas e testes de produtos/serviços, troca de informações e conhecimento em relação à 

produção, tendências de mercado, comportamento do consumidor, oportunidades de 

investimento e financiamentos, entre outras. 

Enfatiza-se o estudo desse tipo de feira enquanto fenômeno agregador de experiências  

vivenciais por parte dos agentes envolvidos em uma rede produtiva local e seus provedores, 

por uma lado, e dos clientes e distribuidores, de outro, todos inseridos em um mesmo 

ambiente espaço-temporal. Mais ainda, foca-se os objetivos e benefícios comerciais e não-

comerciais, verificando se foram atingidos pelos expositores.  

A delimitação do estudo se dá pela complexidade de pontos de vista envolvidos em uma 

feira setorial, atendo-se, neste caso, aos interesses dos agentes expositores, sendo que restrito 

aos expositores de micro e pequeno porte e que são participantes do APL local.  Grandes 

empresas fornecedoras que participam como expositoras comporão o quadro geral apenas  

como embasamento contextual para as empresas do APL. 

O estudo em questão não pretende analisar os  ganhos ou perdas das  empresas  

expositoras por deixarem de se valer de certas ferramentas promocionais que são utilizadas  

com sucesso em eventos similares.  Esse tipo de abordagem exigiria um novo projeto de 

pesquisa particular.  



 

Claro está que o enfoque do estudo pretende corroborar com uma retórica de 

pensamento, jamais pretendendo encerrar o assunto em si mesmo. Apenas pretende-se 

delimitar o objeto de estudo para que se efetue a pesquisa, minimizando os riscos que a 

complexidade do assunto em questão já encerra de antemão. 

 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Mesmo limitado à feira setorial FEVEST, o estudo contribui na medida em que propõe 

uma explicação sistemática inicial para o tema, descortinando várias possibilidades de 

prosseguimento científico para o desenvolvimento da pesquisa desse tipo de feira e sua 

influência nas redes produtivas locais.  

A compreensão da importância dessas feiras não apenas em termos quantitativos de 

vendas ou negócios efetuados, mas também visualizando outros processos de trocas e 

interações de informações e conhecimento, formação de alianças e parcerias, entre outros 

tipos de ações favoráveis ao fortalecimento das empresas envolvidas na rede, contribui com a 

formação de uma visão ampliada de negócios que uma feira setorial dirigida a redes  

produtivas locais pode promover. 

A relevância do tema encontra-se no fato de que as redes produtivas locais são 

importantes agentes de desenvolvimento regional e as feiras setoriais contribuem de forma 

positiva para alavancar esses processos de convergência produtiva localizada.  

Portanto, a compreensão do fenômeno estudado visa fortalecer e estimular a utilização 

desse tipo de evento para a promoção de outras redes produtivas locais, além de categorias de 

negócios onde predominam micro e pequenas empresas.  



 

Além de ser encontrado o maior índices de empregabilidade nacional nas micros e 

pequenas empresas, as regiões que contam com redes produtivas e APL´s garantem a sua 

sustentabilidade e o desenvolvimento local.  

 

1.7 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

 

 APL´s / Cluster – Neste trabalho as diferenças técnicas e as várias conceituações para 

caracterizar o que sejam APL´s, clusters, redes produtos locais, etc, serão desconsideradas. 

Vamos nos referir a APL´s ou Arranjos Produtivos Locais da mesma forma como Redes  

Produtivas Locais e sua definição é a que a Rede Sist (Rede em Pesquisas de Sistemas  

Produtivos e Inovativos Locais) emprega para o que ela chama de Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais (SPILs):  

são conjuntos de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo 
território, desenvolvendo atividades econômicas correlatas e que apresentam 
vínculos expressivos de produção, interação, cooperação e aprendizagem. SPILs 
geralmente incluem empresas - produtoras de bens e serviços finais, fornecedoras de 
equipamentos e outros insumos, prestadoras de serviços, comercializadoras, clientes,  
etc., cooperativas, associações  e represent ações - e demais organizações voltadas  à 
formação e treinamento de recursos humanos, informação, pesquisa,  
desenvolvimento e engenhari a, promoção e financiamento1.   
 

 Compradores – São empresas que compram/encomendam produtos expostos para 

revenderem. São, principalmente, varejistas ou atacadistas. 

 Fornecedores – São empresas, expositoras ou não, que fornecem insumos para os  

fabricantes. No caso desse estudo, os fabricantes são as pequenas empresas do APL que estão 

expondo seus produtos na feira.   

 Commodities – Produtos ou serviços que se diferenciam apenas nos aspectos de 

precificação, tendo características e qualidades praticamente idênticas entre si. 

                                                 
1 Notas: Encontrado no endereço eletrônico: http://www.sinal.redesist.ie.ufrj.br/aspl.php. Acesso em: 
02 out. 2005 



 

 B2B (Mnemônico de “business to business“) – Atividades comerciais realizadas entre 

empresas, ou seja, parcerias, compras, vendas, negociações e toda a sorte de transações de 

aspecto comercial e técnico realizado entre duas empresas. 

 B2C - (Mnemônico de “business to consumers“) – Transações comerciais realizadas  

entre empresas e consumidores finais, onde as empresas disponibilizam seus produtos e 

serviços para esses consumidores os adquirir. 

 FEVEST – Feira anual, que em 2005 contou com a 13ª edição, realizada pelo Sindvest 

(Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo) com o objetivo de promover o APL 

de Moda Íntima de Nova Friburgo a alcançar novos e maiores compradores nacionais e 

internacionais. 

 Trade Promotions (Promoção de vendas dirigidas a outras empresas) – Todo tipo de 

promoção comercial realizada por empresas direcionada a outras empresas que distribuem 

e/ou revendem seus produtos. 

 Fenômeno de marketing – Como a fenomenologia propõe que se extinga a separação 

entre "sujeito" e "objeto", o que se contrapõe ao positivismo, fenômenos constituem o mundo 

como apresentado à consciência humana, ou seja, o mundo experienciado por nós. Por isso, 

fenômeno de marketing caracteriza-se como qualquer evento observável que envolva 

atividades e experiências de troca de conhecimentos mercadológicos, promoção, divulgação e 

comercialização de serviços e bens.  

 Leads (potencial consumidor-alvo) – São pessoas ou empresas que estão dentro do 

perfil do seu público-alvo, mas que não são necessariamente clientes potenciais. Para se 

converterem em clientes potenciais, eles devem demonstrar algum interesse pelos produtos da 

empresa ofertante.  

 

 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TENDÊNCIAS A FORMAÇÕES E AGLUTINAÇÕES EM REDES 

 

Este início de século apresenta uma revolução nas bases processuais de produção e 

consumo em todo o planeta, onde se destacam três principais megatendências (BORGES, 

1995). 

Em primeiro lugar observa-se a transição entre o paradigma econômico da sociedade 

industrial, baseada em recurso capital, para a sociedade da informação (ou do conhecimento) 

em que o principal recurso produtivo encontra-se no conhecimento. O pensador e futurólogo 

Naisbitt (1982, p.15) diz que "(...) Numa economia baseada na informação, o valor é 

acrescentado não pelo trabalho, mas pelo conhecimento".  

Outro importante pensador, Tofler (1990, p. 41), ressalta também a influência da 

informação na sociedade atual, salientando "... o impressionante grau em que hoje tanto a 

força como a riqueza passaram a depender do conhecimento". Após a revolução industrial,  

estamos dentro de uma outra, a da sociedade da informação, patrocinada pelos avanços e 

convergências das tecnologias da informação, onde as máquinas (ou hardware) já não são um 

diferencial.  A importância do acesso ao soft é descrita por Freeman (apud CASTELLS, 2002, 

p. 77):  

A mudança contemporânea de paradigma pode ser vista como uma transferênci a de 
uma tecnologia baseada em insumos baratos de energia para uma outra que se basei a 
predominantemente em insumos baratos de informação derivados do avanço da 
tecnologia em microeletrônica e telecomunicações.  
 

Por sua vez, o novo paradigma baseado nas tecnologias da informação, expresso por 

Cassiolato e Maciel (2003, p.23), representa-se através de “um conjunto interligado de 

inovações em computação eletrônica, engenharia de software, sistemas de controle, circuitos 

integrados de telecomunicações”. 



 

A segunda megatendência relaciona-se a transformação de economias nacionais em 

mundiais. A tecnologia da informação uniu economias de todos os cantos do planeta e 

facilitou a globalização e a formação de redes como base para processo de trocas de 

conhecimento e bens.  Ianni (1992, p.82) destaca o aspecto global da sociedade atual:  

Como o mundo encolhe, devido à efi cácia das tel ecomunicações  e transport es, tais  
grupos [corporações ligadas por grupos e subgrupos descentralizados], em uma 
nação, est ão habilitados a combinar suas habilidades  com a das pessoas localizadas  
em outras nações, de modo a oferecer o maior volume de compradores localizados  
em quase todas as partes. Os fios da teia global são computadores, máquinas de 
reprodução fac-similar, satélites, monitores para altas decisões, todos vinculando 
planejadores, engenheiros, contratantes, licenci adores e negoci adores por todo o 
mundo. 
 

No plano econômico e financeiro, a globalização enfraqueceu as barreiras nacionais, 

virtualizando fronteiras com a aceleração e expansão do comércio transnacional.  As  

tecnologias de informação permitiram uma conectividade ainda não vista entre os vários 

pontos do planeta.  

Como terceira megatendência, surge a crescente descentralização. Mercados cada vez 

mais flexíveis desafiam as empresas e nações a adaptarem-se rapidamente a flutuações que 

podem ocorrer em curtos espaços de tempo, trazendo oportunidades ou ameaças próximas ao 

instantâneo. Somada a citação de Ianni logo acima, reforçamos o surgimento dessa 

megatendência através palavras de Borges (1995):   

A aceleração das mudanças determina que o conhecimento – sobre tecnologia,  
mercados, fornecedores, distribuidores, moedas, taxas de juros, consumidores –  
torne-se rapidamente perecível. Torna-se imprescindível a formação de redes de 
comunicação e de suporte formadas por fornecedores e clientes. (...) Além disso, é 
forte a tendência internacional  no desenvolvimento de acordos, consórcios e 
programas de colaboração tecnológica entre empresas. 
 

Dado as facilidades de conectividade proporcionada pelas tecnologias da informação, há 

uma proliferação de estruturas de redes, variando desde extensão local a mundial, podendo-se 

constituir física ou virtualmente, ou ainda, independente de localização e valorizando, sim, 

gostos, interesses, comportamentos, atividades, tipos de personalidade, etc, o que vem, em 

termos de comunicação, a enfraquecer os dispositivos de alcance de massa, e tendendo a 



 

dispersar qualquer ação comunicacional que não seja focada em públicos segmentados, e 

através de canais dirigidos. 

Além disso, as estruturas sociais e econômicas mundiais estão sofrendo alterações  

significativas e, se por um lado há o crescimento e a integração em rede entre elementos 

semelhantes, por outro, uma fragmentação social faz-se notar através do surgimento de 

sectarismos com identidades fortes e intransigentes. Castells (1999, p. 23) afirma que “a 

fragmentação social se propaga, à medida que as identidades tornam-se mais específicas e 

cada vez mais difíceis de compartilhar”. 

É importante notar a inter-relação, e não uma relação de causa e efeito, existente entre 

as transformações sociais e de tecnologias de informação, como um fenômeno multiplicador e 

retro-alimentador de uma nova estrutura social e material construída em formato de rede. 

Castells (2001, p. 499) assegura-se de salientar que:  

A convergência da evolução social e das tecnologias da informação criou uma nova 
base materi al para o desempenho de atividades em toda a estrutura social. Essa base 
material construída em redes define os processos sociais predominantes,  
conseqüentemente dando forma à própria estrutura social.  
 

O mesmo autor acima referido (1999, p. 497), ainda, reforça esse conceito: “(...) as  

funções e os  processos dominantes na era da informação estão cada vez mais  organizados em 

torno de redes”. 

Todas essas alterações vêm processando-se de forma acelerada, forçando as empresas a 

remodelarem suas estruturas em vista de adaptações que as permitam permanecer no mercado. 

Castells (2001) acredita que as alterações estão ocorrendo em nível estrutural. Para o autor em 

questão, considerando-se apenas as mudanças econômicas que interessam diretamente a este 

trabalho, o capitalismo vem sendo reestruturado em suas bases o que é caracterizado “por 

maior flexibilidade de gerenciamento; descentralização das empresas e sua organização em 

redes tanto internamente quanto em suas relações com outras empresas”(p.21). 



 

Esse novo paradigma possibilita a redução de custos produtivos gerados pela 

disponibilidade de armazenamento e captura de informações no local e momento desejados.  

As empresas são desafiadas a adaptar-se rapidamente ao ambiente de aceleradas  

transformações, remodelando seus processos e sistemas. Miranda (2000, p. 80) descreve em 

detalhes as possibilidades abertas pelas novas tecnologias da informação:  

O vertiginoso desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicações tem 
sido um poderoso instrumento para a rotinização, reorganização e automatização do 
trabalho intelectual. O fenômeno tecnológico tem operado como liberador de energi a 
cognitiva, que será necessariamente aplicada na área de conhecimento de cada ser 
humano, não importa seu nível de educação. E dado, que al ém de liberar energi a, o  
fenômeno tecnológico disponibiliza um fantástico arsenal de ferramentas de 
concepção e desenvolvimento de produtos e processos, torna-se impossível prever os  
conteúdos em si mesmos e, mais que isto, as formas que tais conteúdos tomarão, e a 
maneira como os elementos estruturais se organizarão e se relacionarão entre si e 
com os consumidores. 
 

Paralelamente a todas essas transformações, nota-se o aparecimento de um fenômeno 

econômico-produtivo ligado a localidades específicas. Em outras palavras, segundo 

Cassiolato, Lastres e Maciel (2003, p.22), “(...) a dimensão espacial tem sido resgatada, em 

particular, a partir da tentativa de entender as razões que levaram ao surgimento de 

aglomerados de MPE´s eficientes e competitivas em certas localidades particulares”.  

Uma nova de composição e gestão desse tipo de empresa vem surgindo e difundindo-se 

pelo mundo, em parte por causa das tecnologias  da informação que, segundo Cassiolato, 

Lastres e Maciel (2003, p. 23), exigem “mudanças radicais nas formas e organização da 

produção, distribuição e consumo de bens e serviços”. Os autores (2003, p.23) também 

chamam a atenção para o fato de que, mediante o novo paradigma tecno-econômico, as  

empresas devem responder às mudanças de forma a constituírem “redes  de empresas e destas 

com as outras organizações”. 

Através das feiras setoriais, realça-se a importância das estratégias de marketing que 

privilegiem a criação de um relacionamento efetivo e saudável com os clientes, mais  

especificamente o conceito e aplicações do marketing de relacionamento como um modelo 

para a sobrevivência e a lucratividade da PE´s no mercado globalizado do século XXI. 



 

Como fatores positivos à participação das APL´s em feiras setoriais, encontramos: 

•      o fato de que a globalização força o surgimento de pequenas comunidades locais, 

ao mesmo tempo em que várias comunidades globais na internet se formam em torno de um 

tema específico são oportunidades a serem exploradas por pequenos empresários; 

•     segundo Castells (2001), a estruturação do comportamento em rede é um processo 

inevitável em uma sociedade ligada pela convergência das tecnologias de comunicação. Isso 

reforça o caráter de relacionamento entre “iguais” e a multiplicação de comunidades  

especializadas, como uma maneira de se interagir socialmente em meio ao “caos” 

informacional; 

•     a tecnologia equiparou os recursos e maquinários produtivos entre as empresas, 

retirando a diferenciação em termos de qualidade e funcionalidade, o que pode ser resolvido 

pelo relacionamento empresa-cliente gerado e reforçado através da participação em feiras  

setoriais, quando a primeira interage com o cliente e pode lhe proporcionar ofertas 

personalizadas. 

Para as pequenas empresas em geral, um dos principais entraves para a sobrevivência e 

lucratividade é a dificuldade em obter acesso ao mercado. A distribuição e logística envolvida 

nas transações modernas têm seus custos e complexidade em constante elevação. No caso das  

APL´s, pelo fator agregador existente entre essas empresas de pequeno porte, a viabilização 

de uma feira comercial passa a ser um fator decisivo de disponibilização de suas mercadorias  

aos distribuidores, compradores de grandes varejos e exportadores.  

 O SEBRAE (2005), em matéria intitulada Em busca da clientela, define a importância 

das feiras para as pequenas empresas, enquanto condição de colocação de seus produtos frente 

a compradores industriais: 

A principal  ferramenta de acesso ao mercado é a participação em feiras, rodadas  e 
missões empresariais de negócios, onde podem ser fechados grandes contratos. Mas, 
antes de decidir participar de qualquer tipo de evento, ele deve planejar e se preparar 
para falar sobre as vantagens de seus produtos e saber qual o volume de encomendas  
que pode atender. 



 

 2.2 REDES, REDES SOCIAIS E REDES PRODUTIVAS 
 

A idéia de aproveitamento local dos recursos vocacionais está ampliando-se 

rapidamente pelo mundo, juntamente com a aglomeração de micro e pequenas empresas em 

redes setoriais produtivas. Às duas, cabe a caracterização de potencial inovativo gerador de 

competitividade de mercado.  

Hoje é encontrada a recorrência de muitos casos em que, segundo Cassiolato e Maciel 

(2003, p. 36), “a competitividade e a especialização econômicas são reinterpretadas dentro de 

uma perspectiva de interações”. Para os autores, ainda, ocorreu uma importante aproximação 

da idéia de aglomerado à de “redes”.   

Castells (2001, p. 498) define rede como sendo “um conjunto de nós interconectados. 

Nó é o ponto no qual uma curva se entrecorta”. E complementa:  

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando 
novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou sej a, desde que 
compartilhem os mesmos códigos de comunicação, por exemplo, valores ou 
objetivos de desempenho. 
 

Reforçando a noção do que sejam redes dentro do contexto de estudo das ciências  

sociais, destaca-se o conceito fornecido por Marteleto (2005): “ ... sistemas de nodos e elos; 

uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não geográfica; um sistema de apoio ou um 

sistema físico que se pareça com uma árvore ou uma rede“.  

O estudo das redes nas ciências sociais valoriza a construção de elos e interações  

informais entre um grupo de pessoas orientadas por uma lógica associativista. Mesmo que 

esteja livre de uma hierarquia, ainda assim delimita-se por uma estrutura básica de regulagem 

das interações. Essa estrutura, segundo Marteleto (2005), “é apreendida concretamente como 

uma rede de relações e de limitações que pesa sobre as escolhas, as orientações, os  

comportamentos, as opiniões dos indivíduos“. 

A articulação das economias locais em forma de redes sócio-produtivas vem a 

corroborar com a necessidade de inovação constante aventada pelo regime do atual 



 

capitalismo. Para Castells (2001, p. 498), “(...) Uma estrutura social com base em redes é um 

sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio”. 

Villela (2004, p.7) afirma que:  

O conceito de rede representa o fim do isolacionismo das organizações. Este 
conceito suscita mudanças seja na forma de estrutura organizacional, no estilo de 
gestão, na forma de organização das relações entre as empresas (...) As empresas  
passam a se organizar em redes devido principalmente a externalidades t écnicas na 
produção, externalidades rel ativas às estruturas de custos, externalidades  
tecnológicas devido a mudanças no ritmo de adoção e di fusão de tecnologias, e 
externalidades de demanda devido a modi ficações nas preferências dos  
consumidores, dados a di ferenciação e quantidade de produtos ofert ados pelos  
próprios concorrentes. 
 

A formação de redes econômicas associativas em vista de aproveitamento de vocações  

locais é, de fato, uma tendência que tem o apelo de resposta às grandes forças conglomeradas  

das economias multinacionais. A organização dos recursos visando o desenvolvimento de 

territorialidades ultrapassa a mera questão do localismo, permitindo a existência de novas  

opções de competição no mercado globalizado. Sobre isso, Bocayuva (2005), afirma:  

As interações e sistemas cooperativos de pequenas e médias empresas com 
mecanismos de aproveitamento da bacia de conhecimentos e competências  
empreendedoras e do trabalho no plano local ou regional e a formação de distritos  
industriais e outros padrões de cooperação e agenci amento produtivos local têm sido 
modelos amplamente debatidos como base para sistemas alternativos. 
 

As redes produtivas, dentro do contexto de desenvolvimento de dinâmicas territoriais,  

processam-se através do associativismo e colaboração das potencialidades locais entre os 

agentes relevantes, e tem como base, o acúmulo e potencialização de conhecimentos 

especializados. As redes, segundo esse padrão produtivo funcionam como arranjos intensivos 

em integração, troca de conhecimento e complementaridade produtiva. Por isso, para Castells  

(2001, p. 498), 

(...) redes são instrumentos apropriados para a economia capitalista baseada na 
inovação, globalização e concentração descentralizada; para o trabalho,  
trabalhadores e empresas voltadas para a fl exibilidade e adaptabilidade; para uma 
cultura de construção e desconstrução contínuas. 
 

De acordo com um mercado crescentemente interligado e mundializado, as grandes  

corporações transnacionais dispersam sua produção segundo a disponibilidade de custos 

propiciados por determinadas localidades. Agindo dessa forma, condicionam cadeias  



 

produtivas, muitas vezes completas, à sua serventia. Isso posto, Cassiolato e Maciel (2003, p. 

24) determinam a capacidade competitiva das empresas segundo sua capacidade de inserção e 

intensidade participativa em cadeias produtivas: “A competitividade das empresas e 

organizações passa a estar relacionada à abrangência das redes em que estão inseridas, assim 

como a intensidade do uso que fazem das mesmas”. 

 

2.2.1 Redes Setoriais e Arranjos Produtivos Locais  

 

O surgimento de aglomerações de MPE´s em determinados espaços físicos tem se 

demonstrado um dos aspectos da formação da nova ordem mundial e da “nova economia” ou 

“economia do conhecimento”. Antes de contrapor-se a um mundo interligado através da 

globalização, com cada vez mais mobilidade virtual do capital e da informação, essas  

agremiações produtivas locais funcionam como uma faceta da necessidade produtiva 

acarretada por essa mesma “nova economia”.  

Mesmo com a existência cada vez mais numerosa de cadeias produtivas comandadas  

por grandes corporações transnacionais, onde a territorialidade perde significação mediante a 

mobilidade de suas atividades produtivas através do globo – cabendo à organização-chave a 

coordenação dessa produção com atividades como distribuição, marketing e outras – , o 

aparecimento de redes produtivas locais formadas por empresas basicamente de micro e 

pequeno portes vem a notabilizar um importante contraponto. 

Esse fato está baseado em um fator crítico para permanência no mercado: a necessidade 

de troca de conhecimentos e interações entre agentes especializados, a fim de que se possa 

obter vantagens competitivas em um mercado intensivo em conhecimento. A aproximação e 

concentração territorial influenciam os processos de aprendizagem e de geração de 

conhecimento através da interatividade e relacionamentos existentes entre as pessoas.  



 

Por isso, a proximidade física entre as empresas é um fator relevante de competição na 

“economia baseada no conhecimento”, principalmente quando se trata de micro e pequeno 

empresas, permitindo-as alavancarem seu crescimento. A facilitação espacial do contato 

pessoal funciona, segundo Storper (apud CROCCO et al., 2003, p.43), através “de 

interdependências intencionais e não-intencionais; tangíveis e intangíveis; comercializáveis e 

não-comercializáveis”.  

Para definir o que seja Arranjo Produtivo Local (APL), busca-se o conceito determinado 

pela Rede Sist (2005):  

são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais - com foco 
em um conjunto específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos  
mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a interação de 
empresas - que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais at é 
fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços,  
comerci alizadoras, clientes, entre outros - e suas vari adas formas de representação e 
associação. Incluem também diversas outras instituições públicas e privadas  
voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e 
universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 
financiamento. 
 

É importante notar que cadeias produtivas não necessariamente assumem as  

características básicas de um APL´s. Mesmo sendo definida, segundo Gereffi e Korzeniewiczi 

(apud CASSIOLATO; LASTRES; MACIEL, 2003, p. 385), como uma “rede de trabalho e 

processo produtivo cujo resultado é uma mercadoria final”, cadeias produtivas podem ser 

compostas por empresas localizadas a grandes distâncias, destacando-se portanto do conceito 

de territorialidade das APL´s.   

Para certificar-se do que sejam APL´s, agrega-se ainda mais uma definição. Segundo 

Bacelar (2004), Arranjos Produtivos Locais: 

são aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação,  
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo, 
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. 
 

O arranjo produtivo pode ser constituído por um universo de micros, pequenas e médias  

empresas produzindo para diversos clientes, ou contar com uma empresa motriz para quem 

todos os envolvidos (como fornecedores, prestadores de serviço e clientes) devem estar 



 

fortemente vinculados, sendo que a capacidade competitiva da empresa motriz é diretamente 

dependente de todos os outros agentes da cadeia (SANTOS e GUARNERE, 2000). 

Dito isso, e visto que as APL´s delineiam-se como estruturas formadas dentro de um 

determinado espaço através de redes de relacionamentos sociais, encontra-se nessas condições  

a potencialidade para o surgimento de inovações, o que se caracteriza como fator-chave para o 

alcance de vantagens competitivas e sucesso no mercado atual.  Para tanto, há que existir 

interações intensas e continuadas entre os agentes produtores, fornecedores, e até usuários, 

além de agentes complementares no processo econômico da atividade especial 

(CASSIOLATO; LASTRES; MACIEL, 2003).   

A importância fundamental da inovação na “economia do conhecimento” também se 

encontra especificada por Campodall´orto (2005). Para ele, dois dos três elementos críticos 

para o sucesso de um arranjo produtivo estão ligados a essa capacidade. O primeiro seria falta 

de geração de inovação radical, e o segundo, por sua vez, falta de ligação com instituições  

geradoras de conhecimento como universidades, centros de pesquisa e outras.  

Historicamente, o conceito de redes produtivas encontra suas raízes no século XIX.  

Marshall é o primeiro a descrever o conceito de distritos industriais como uma aglomeração 

especial de pequenas empresas em torno de indústrias de grande porte. O fenômeno era 

observado nos subúrbios das cidades inglesas e envolvia uma rede produtiva com pequenas, 

médias e grandes empresas, condensadas em microrregiões (HISSA, 2003).  

Marshall (apud GARCEZ, 2003) sugere o conceito de “economias externas” como os  

ganhos obtidos de forma natural (não planejados) pelas MPE´s em decorrência de sua 

proximidade locacional, promovendo eficiência e aumento de competitividade.  

Além de ganhos de capacidade de escala e escopo, ainda podemos notar outras 

vantagens como a redução de custos dos insumos através de compras coletivas, realização de 



 

ações de marketing e distribuição conjuntas, otimização na utilização de maquinário e 

equipamentos, etc. 

 

2.2.2.1 Micro e Pequenas Empresas – MPE´s 

 

Como característica primária dos arranjos produtivos locais pesquisados nesse estudo, 

está a predominância de micro e pequenas empresas.  

O SEBRAE (2005) estratifica o porte empresarial através do valor do faturamento. 

Assim, a micro empresa apresenta o faturamento anual até 480 mil reais, enquanto a pequena 

empresa apresenta no mesmo período o faturamento até 2,4 milhões de reais. 

Apesar das receitas e lobbies gigantescos das multinacionais, quem dá sustentação a 

economia nacional são as pequenas empresas. Segundo o SEBRAE, as micro e pequenas  

empresas brasileiras representam 98,9 % da empresas existentes e representam 99,8% das 

empresas fundadas a cada ano. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), elas empregam 45% da força de trabalho do país com carteira assinada e, ainda, 

representam 20% do PIB nacional.  

O SEBRAE (2005) também disponibiliza essas estatísticas: “Entre 1995 e 2000 o 

número de grandes empresas cresceu 2,2% e o de microempresas (com até 19 empregados) 

cresceu 25%”. E também:  

Em 2000 havia 2.161.783 empresas com até 99 empregados (micro e pequenas  
empresas), assim distribuídas:  

 0,29% no extrativismo mineral,  
 10,65% na indústria de transformação,  
 0,25% nos serviços industriais de utilidade pública,  
 4,3% na construção civil,  
 37,6% no comércio,  
 35% nos serviços,  
 0,37% na administração pública e  
 11,5% na agropecuária.   

 

 



 

Seguindo ainda os padrões empregados pelo SEBRAE, o qual se guia pelo Estatuto de 

1999 (atualizado pelo Decreto nº 5.028/2004, de 31 de março de 2004), o critério para definir 

micro e pequena empresa é a receita bruta anual. As micros devem ter a receita igual ou 

inferior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais  

e quatorze centavos); as pequeans empresas, por sua vez, superior a R$ 433.755,14 e igual ou 

inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e dois 

reais)2. 

Além do legis lativo, o Sebrae declara também utilizar o número de funcionários como 

critério de classificação do porte das empresas. Para o ramo industrial e de construção das 

Microempresas, os funcionários variam até 19 empregados, enquanto que para as Pequenas  

Empresas, de 20 a 99 empregados. Para o comércio e o setor de serviços, as Microempresas se 

enquadram até o número de 9 empregados e as Pequenas Empresas de 10 a 49 empregados3. 

Com um alto índice de mortalidade, a porcentagem das pequenas empresas (PE´s) que 

sobrevivem ao primeiro ano é de 61% e até cinco anos de existência também não é pequena. 

Apesar de serem a grande maioria das empresas e as maiores empregadoras do país, elas  

sofrem sérios problemas de lucratividade e falta de caixa para investimentos em seu 

crescimento e em qualquer campanha maior de divulgação. Para piorar, são extremamente 

frágeis e vulneráveis a qualquer oscilação do mercado.  

Afora problemas administrativos, a concorrência acirrada impossibilita a obtenção de 

uma lucratividade satisfatória. Outros fatores ambientais também contribuem para isso como: 

vários tipos de canais de informação dispersando a atenção do consumidor, consumidores por 

sua vez conscientes e informados, propaganda com progressivo declínio de efetividade e com 

custos em elevação.  

                                                 
2 Critérios de Classificação do Porte da Empresa. Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/br/aprendasebrae/estudosepesquisas.asp. Acesso em: 20 ago 2006. 
 
3 Idem. 



 

2.3 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O marketing atual tende a recompensar o consumidor em todos os estágios de compra e 

utilização dos produtos através da geração de experiências e customização. Para tanto, deve 

basear-se no conhecimento. O atual ambiente competitivo força as empresas a estreitarem seu 

contato com o mercado e suas rápidas alterações. O conhecimento passa a ser a maneira como 

o marketing gera adaptações constantes na forma de agregar valor e diferenciar produtos e 

ofertas, e atender às alteração das demandas (MCKENNA, 1998).   

Ainda, segundo McKenna (1998), baseado nesse conhecimento, o marketing atual deve: 

• Integrar o cliente aos processos de desenvolvimento, a fim de que a produção atenda 

às suas necessidades específicas ao mesmo tempo em que esteja em consonância com as  

linhas estratégicas da empresa; 

•   Gerar uma visão que considere nichos de mercado para se identificar segmentos de 

mercado que a empresa pode conquistar segundo o seu conhecimento sobre os canais e 

mercados específicos; 

•   Desenvolver uma rede de relacionamentos na forma de infra-estrutura entre 

fornecedores, revendedores, usuários, o que lhe proporciona vantagem tecnológica e 

competitiva. 

 

2.3.1 O marketing no comércio varejista e atacadista 

 

Para que melhor se possa compreender o universo das feiras setoriais, busca-se neste 

capítulo referenciar o que sejam varejo e atacado, e suas inter-relações dentro da teoria de 

marketing.  



 

Coughlan (2002, p.20) define varejo como “um conjunto de organizações  

interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou 

consumo”. Já Richter (apud LAS CASAS, 1992, p.17), mais específico em sua definição, 

descreve varejos como “o processo de compra de produtos em quantidade relativamente 

grande de produtores atacadistas e outros fornecedores e posterior venda em quantidades  

menores ao consumidor final”. 

 Um desafio para as empresas varejistas e atacadistas em geral encontra-se nas  

alterações significativas que vem ocorrendo nos últimos anos. Está ocorrendo um redesenho 

estrutural das cadeias de suprimentos e dos canais de marketing através do surgimento do e-

business, consolidações [das bases de fornecedores e clientes], e suprimento integrado 

(integrated supply), o que altera o relacionamento entre fabricante, distribuidor e cliente.  No 

entanto, estas evoluções, ao contrário do que se esperava, são mais complexas do que 

simplesmente o romper com a existência de intermediários em favor de colocar o fabricante 

em contato direto com os consumidores (FEIN, 2002).  

Em decorrência destes e de alguns outros fatores, as compras tornaram-se um fator 

fundamental para a lucratividade das lojas, sendo que muitas delas, segundo Grazziotin (2002, 

p.23), desapareceram em função de efetuarem compras inadequadas:  

O mundo mudou, as indústrias  mudaram, o consumo fi cou mais  sofisticado, e isso 
repercute no processo de compra. O ato de comprar, nos dias atuais, exige 
procedimentos muito mais técnicos e ci entí ficos do que no passado. O contexto do 
lojista requer, agora, que a compra seja efetuada levando-se em conta o conjunto e 
fatores que afetarão a rotina do processo de venda. Público-alvo, faixa de preço,  
sazonalidade, mix de produtos, fornecedores, giro de mercadori a e segmentação são 
alguns dos muitos fatores que afetam a nossa atividade.  
 

Dessa forma, o varejo está voltando-se cada vez mais para responder às demandas do 

consumidor. Clientes exigentes e críticos, além da existência de múltiplas ofertas 

concorrentes, dificultam a comercialização e vendas de mercadorias, o que está provocando 

esforços de grandes proporções para atender suas necessidades e desejos. Grazziotin (2002, 

p.58), ressalta a importância do relacionamento comprador-fornecedor, salientando que o 



 

mercado fornecedor acontece em função do mercado consumidor: “O relacionamento 

principal do comprador é com a pessoa de quem vai comprar. Após definir o mix de produtos, 

a faixa de preço e tudo mais, é necessário procurar o fornecedor de mercadorias”.  

Hoje o mercado fornecedor é muito amplo, ultrapassando o modelo convencional de 

atacadistas-varejistas (BORGES, 2001), o qual é utilizado neste referencial teórico para fins  

didáticos de simplificação.  

No entanto, a distribuição e compra de mercadorias para comercialização no varejo vem 

sofrendo mudanças com o surgimento de variadas opções de fornecimento, as quais podem 

ser observadas, segundo Borges (2001, p.17), através de “alterações nas dimensões dos pontos 

de venda, nas estruturas das empresas e nas modalidades de vendas”. Para tanto, Borges  

(2001, p.17) aponta as seguintes causas: “a saturação dos mercados, o processo de mudança 

do comportamento de compra do consumidor final, a evolução das ferramentas do marketing 

e o desenvolvimento de produtos específicos para segmentos diferenciados”. 

Hoje, as empresas que trabalham com produtos encontram um alto nível de 

complexidade da rede de fornecimento e distribuição do fabricante/produtor até o consumidor 

final. 

Considera-se a distribuição como um fator crítico para as empresas, dado que é através 

dela que se pode alcançar os mercados-alvos e disponibilizar produtos e serviços segundo as  

exigências de compra dos seus consumidores. Rodriguez e outros (2005, p.1) precisam a 

distribuição como sendo a atividade que: 

proporciona os meios pelos quais bens e serviços são deslocados dos produtores at é 
os usuários finais, facilitando o processo de troca, ajustando as necessidades de 
produtores e distribuidores, padronizando as  transações  mercantis e facilitando o 
comportamento de busca tanto dos compradores como dos vendedores. 
 

A distribuição está relacionada aos canais de marketing, os quais são os responsáveis  

por permitir que produtos e serviços percorram o caminho do fabricante até o consumidor 

final. Coughlan (2002, p.20) conceitua canais de marketing como “um conjunto de 



 

organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou 

serviço para uso ou consumo”. 

Pode-se caracterizar os membros de um canal em três tipos principais: os fabricantes, 

como sendo o produtor ou quem dá origem ao produto ou serviço; os Intermediários, como 

qualquer membro que não seja produtor ou consumidor final; e os Usuários Finais, como os  

consumidores individuais (COUGHLAN, 2002). 

Neves (1999, p.32) avança salientando que os canais de marketing provêm à demanda 

com “produtos e serviços no local, em quantidade, qualidade e preço correto”, além de 

exercerem funções de cunho promocional que percorrem todo o canal através dos membros, 

os quais “têm papel fundamental no estímulo à demanda, através das atividades promocionais  

dos componentes atacadistas, varejistas, representantes ou outros”. 

Dimitri, Tegene e Kaufman (2003, p.1) observam três grandes alterações que os canais  

de marketing vêm sofrendo recentemente. Para eles,  

(...) a consolidação do varejo, as mudanças tecnológicas na produção e no marketing 
e o crescimento da demanda de consumo de produtos têm alterado o rel acionamento 
tradicional de mercado ent re fabricantes, atacadistas e varejistas. Cada vez mais, os  
compradores solicitam serviços e incentivos adicionais de marketing aos  
fornecedores em troca de compras de grande volume, entre outras. 
 

Overby e Servais (2005, p.71) também destacam as alterações que vêm ocorrendo no 

relacionamento compradores-fornecedores nos últimos anos:  

(...) ao invés de o fornecedor tomar a iniciativa, o comprador é cada vez mais ativo 
em procurar (isto é, marketing reverso) por um fornecedor que possa cumpri r com 
suas exigências. Este intensificação na rel evânci a estratégi ca das compras est á 
acontecendo por um número de fatores, incluindo a necessidade de redução no 
número dos fornecedores, aumento da demanda de fornecedores, aumento da 
cooperação com os fornecedores, e redução do tempo de comercialização.  
 

Enquanto o modelo tradicional implicava na oferta do produto ao cliente por parte do 

fornecedor, cresce a presença do comprador que busca os melhores provedores para atender 

suas especificações desejadas. Os fornecedores estão sendo forçados a atenderem as exatas  

demandas dos clientes e, estes últimos, por sua vez, participam juntamente com os 



 

fornecedores na identificação da melhor solução para ambos os lados (BIEMANS e BRAND, 

1995). 

O relacionamento comprador-fornecedor também se torna cada vez mais estratégico, já 

que a troca de conhecimentos entre as duas partes fundamenta uma prática de produção 

melhor dirigida às necessidades dos públicos-alvos dos compradores.  Mota e Castro (2005, 

p.42) demonstram o nível atual de ligação existente entre compradores e seus fornecedores: 

“Neste contexto relacional, o que um fornecedor pode fazer por um cliente pode ser 

fortemente influenciado pelas ações prévias desses mesmos clientes e vice-versa”. 

Dessa forma, o mútuo aprendizado deve partir de uma avaliação e gerenciamento desse 

relacionamento das empresas com seus fornecedores, e dos fornecedores com seus clientes, a 

fim de maximizar suas capacidades e potencialidades (MOTTA e CASTRO, 2005). 

Outra tendência compreende o crescimento do volume vendido pelos fornecedores ou 

seus representantes comerciais diretamente aos grandes varejistas. Muitos mega-

supermercados têm adquirido ou realizado fusões com redes de fornecimento, a fim de 

alcançar queda de custos através de novos desenhos nos canais de marketing, o que lhes  

proveria mais descontos por volume de compras, alinhamento das operações e exclusividade 

no relacionamento com parceiros (DIMITRI, TEGENE e KAUFMAN, 2003).  

Por isso, dentro dessa tendência, Coughlan (2002, p.20) relata a formação de muitos  

tipos de intermediários varejistas:  

(...) lojas de departamentos, negociantes de massa, hipermercados, lojas  
especializadas, ´matadores  de categoria´ [category killers], lojas de conveniênci a,  
franquias, clubes de compras, clubes de armazéns, organizadores de catálogos e 
varejistas on-line. Ao contrário dos intermediários puramente atacadistas, eles  
vendem diretamente para consumidores individuais que são os usuários finais.  

 

  

 

 



 

2.3.1.1 Marketing de Varejo 

 

Apesar dos conceitos já apresentados no item anterior, o varejo ainda pode ser 

conceituado, segundo a University of Central Arkansas (2003), como a “atividade envolvendo 

a venda de produtos para consumidores para o seu uso pessoal/residencial”, além de ser o 

último estágio do canal de marketing”.  

Rodrigues (1998, p.3) traz os dados numéricos do varejo no Brasil, os quais atingem a 

grandeza dos milhões:  

O varejo brasileiro, constituído de um universo de três milhões e meio de lojistas, 
estabelecidos nos mais distantes rincões do território nacional, com cerca de set e 
milhões e meio de pontos de venda, gera em média quinze milhões de empregos  
diretos.   
 

Em verdade, o sistema varejista constitui-se como um intermediário no processo de 

distribuição, e possibilita a eficiência no alcance de um número maior de clientes, nas mais  

variadas localidades. Assim, um processo que seria financeiramente oneroso, torna-se viável e 

lucrativo para todos os participantes. 

O varejo pode variar, também, segundo seu tipo, alternando-se em forma e tamanho, e 

sendo classificado por uma ou mais características. Las Casas (2000), ainda, relaciona dez  

tipos de classificação para o varejo, mas para esse estudo, importa ver a tipificação por 

propriedade do estabelecimento. É importante notar que a maior parte do varejo é formado 

por lojas independentes. Segue a descrição de outros tipos de varejo (LAS CASAS, 2000): 

 Lojas de departamentos caracterizam-se por disponibilizar itens de diferentes  

categorias, com relativa profundidade de linha. Pode-se considerar como uma loja com várias  

especialidades. 

 Lojas independentes são varejos de apenas um estabelecimento, e esse tipo 

compõe a maioria do comércio. 



 

 Lojas em cadeia podem ser consideradas as com quatro ou mais  

estabelecimentos operando em torno de uma administração central, e todas estando no mesmo 

tipo de negócio. 

 Cooperativas de varejo correspondem à associação de duas ou mais lojas  

independentes para que possam efetuar compras e marketing em conjunto. 

 Lojas especializadas envolvem, geralmente, os varejistas independentes  

disponibilizando uma linha única de produtos ou linhas semelhantes (artigos esportivos, cama 

e mesa, etc).  

 Supermercados vendem primordialmente produtos alimentícios, mas cada vez  

mais ampliam suas categorias de produtos, caracterizando-se pelo auto-serviço. 

 Varejos não-lojistas vendem através de mala-direta, porta-em-porta, 

telemarketing, máquinas e por vias eletrônicas. 

Quanto às decisões de marketing, o varejo procura novas opções para atrair e reter os  

clientes. Las Casas (2000) enumera essas decisões a seguir: 

 As decisões de sortimento (mix) de produtos e de serviços referem-se, 

basicamente, a expectativa do mercado-alvo quanto à abrangência x profundidade do 

sortimento;  

 As decisões de compras iniciam-se pela avaliação das necessidades do 

consumidor (mercado-alvo e posicionamento), seguindo-se a estimativa da demanda, seleção 

dos fornecedores e negociação das compras, recepção e estoque das mercadorias.  

 As decisões de preço estão relacionadas ao mercado-alvo e são construtoras 

fundamentais do posicionamento desejado pelo varejo. Assim, deve-se observar o volume de 

vendas (demanda e custos), as margens de lucros almejadas e a táticas de precificação como é 

o caso de produtos “intensificadores de tráfego”, entre outros;  



 

 As decisões de promoção relacionam-se a escolha do layout e merchandising da 

loja, da utilização de outras ferramentas de promoções de vendas, relações públicas, eventos 

especiais, propaganda e treinamento de vendas;  

 As decisões de localização são cruciais para o sucesso de um varejo. Também 

podem influenciar na decisão, a necessidade ou não de construção ou melhorias nas  

instalações e a qualidade das “vizinhanças” do estabelecimento. Inicialmente decide-se sobre 

qual comunidade de atuação e depois a melhor área dentro dela. 

Como ponte final entre o fabricante e o destino de sua produção, e por privilegiar-se do 

contato com o consumidor final, o varejista pode colher informações valiosas junto a seus 

clientes para os outros membros da cadeia de suprimento, identificar alterações de 

comportamento e tendências de consumo, interpretando e enviando esses dados aos  

fornecedores, os quais poderão se valer disso para adaptarem suas produções, além também 

de sugerirem novos produtos e serviços. 

Enfim, o varejo executa as seguintes funções como forma de melhor atender o 

consumidor final, segundo BERNARDINO ET AL. (2004): 

 Fornecer uma variedade de produtos e serviços: disponibilizar variedade de 

opções em marcas, estilos, tipos e qualidade, modelos. 

 Dividir lotes grandes em pequenas quantidades: Ao comprar de um fabricante ou 

atacadista, o varejista tem de desmembrar o lote em quantidades unitárias. 

 Manter estoque: Para que os consumidores possam ter o produto quando e onde 

desejam, o varejista deve manter um estoque. 

 Fornecer serviços: a agregação de serviços ao varejo garante conforto e 

comodidade ao consumidor nos seus momentos de compras. Entre eles  podem estar: 

orientação de compra, garantia, crédito, assistência técnica, entregas a domicilio, 

estacionamento, demonstrações de produtos. 



 

Assim sendo, o estabelecimento varejista deve prover o consumidor com uma relação 

de serviços complementares, sem deixar de continuar provendo com a disponibilidade de 

produtos e seus sortimentos onde e quando se necessita e deseja. 

 

2.3.1.2 Marketing de atacado 

 

Para Bertaglia (2005, p.131), os atacadistas podem ser definidos como        

“organizações intermediárias que se dedicam às funções de vendas a varejistas, usuários 

comerciais, industriais e institucionais, agindo também como agentes de compra e venda de 

grandes volumes para clientes de grande porte,em termos de volumes físicos e financeiros”. 

O atacadista também é aquele que fornece suprimentos para uso industrial ou bens e 

serviços para quem compra revendê-los. Mas em última instância, os atacadistas podem ser 

caracterizados por trabalhar com grande número de fornecedores, foco em comercializar 

produtos de alto giro e venda fácil, número elevado de itens a venda, não prestam serviços de 

merchandising para seus fornecedores, e contam com pesadas estruturas logísticas  

(DURAND, 2005). 

Cadilhon et al. (2003, p.12), seguindo a definição da French National Commission for  

Listing Activities and Products, conceituam atacadistas como “comerciantes que vendem 

produtos para outros profissionais”. Dessa forma, pode-se alcançar outras empresas que 

executam atividades de atacado ao vender para clientes institucionais como restaurantes, 

hotéis, hospitais e etc, e não só para empresas varejistas como tradicionalmente reconhecidas. 

Assim, os atacadistas são enquadrados dentro de uma perspectiva prioritária de quem são seus  

clientes, e menos pela quantidade fornecida. (GOULON, 1974 apud CADILHON, 2003). 

Portanto, os atacadistas podem fornecer para varejistas, indústrias, outros atacadistas e 

agências do governo, entre outros. 



 

 Segundo a University of Central Arkansas (2003), o atacadista desempenha as seguintes  

funções, para que possa prover as demandas do consumidor com os produtos e serviços 

procurados: compras (comprar de um fornecedor para disponibilizar ao consumidor), vendas  

(tudo o que se relaciona a contactar clientes e persuadi-los a comprar), estocar (representa a 

resolução da falta de sincronia entre o momento de produção e da compra pelo consumidor), 

transporte (a resolução espacial entre a localização geográfica de onde a produção ocorre e 

onde os consumidores irão necessitar dos produtos), sortimento (resolvendo os diferentes 

interesses dos fabricantes e fornecedores para disponibilizar o correto sortimento demandado 

pelo consumidor), financiamento (o varejo realiza compras faturadas para ajustar a 

discrepância entre o tempo em que é suprido e o tempo em que a demanda ocorre), 

recolhimento de informações (atacadistas recolhem informações junto aos varejistas, que  

coletam as necessidades e desejos dos consumidores, as quais são fundamentais para os 

fabricantes e fornecedores), processamento (manipulação do estoque para produzir 

sortimentos personalizados), entrega (agregação de valor para fidelizar clientes e necessidade 

de velocidade na reposição de estoques) e, por fim, risco de estimativas de vendas 

(estimativas precisas de demandas não existem. Por isso, erros geram excesso ou falta de 

estoque de mercadoria). 

Às funções acima, Vernin (1998 apud CADILHON ET AL., 2003) incorpora as funções  

empresariais do atacado. A primeira representa os Recursos e fornecimento de variedade (os  

atacados, principalmente nos mercados urbanos, recebem uma variedade enorme de oferta de 

produtos que vêm das regiões diferentes para satisfazer às demandas de seus clientes, o que 

deve ser analisado com cuidado para diminuir os riscos de encalhe de mercadoria). A seguir, a 

Venda de produtos, em que a decisão de a quem vender está envolvida. Em relação a 

atacadistas finais, podem ser varejistas independentes (com uma loja ou que excursionam 

mercados de varejo ao ar livre), clientes institucionais como empresas, restaurantes, hotéis, 



 

hospitais, etc..), outros atacadistas ou atacadista-varejistas secundários redistribuindo para 

localizações próximas, além de atacadistas que exportam. Finalmente, como comerciantes, os  

atacadistas necessitam gerenciar os fluxos financeiros e administrativos envolvidos nas  

transações comerciais, o estoque e a gerência de risco (perdas).  

De acordo com Bertaglia (2005), encontram-se os seguintes tipos de atacadistas: 

 O Atacadista puro é uma empresa que adquire os produtos que revendem, 

prestando serviços plenos ou limitados. No primeiro caso, o atacadista agrega uma estrutura 

de serviços aos produtos que comercializa como, por exemplo, entrega, crédito e assistência 

administrativa; no segundo, os atacadistas prestam serviços limitados e dividem-se em: 

o “Pague e leve”, no qual é ofertada uma linha limitada e de giro rápido de 

produtos, com a venda ocorrendo à vista para pequenos varejistas; 

o Caminhoneiros, os quais transportam em caminhões linhas limitadas de 

produtos para serem entregues e pagos à vista em pequenos e médios  

varejos; 

o Intermediários, geralmente atendem a indústrias pesadas e funcionam 

como um intermediador pois não contam com estoque, apenas 

encontrando o fabricante/fornecedor para um dado pedido recebido, e 

assumindo a posse e risco da mercadoria apenas durante o translado da 

encomenda até o cliente. 

o Especializados, os quais atendem pequenos varejistas, geralmente de 

itens não-alimentares, e envia os produtos e instala gôndolas e prateleiras  

especiais para exposição dos mesmos, que na maior parte das vezes são 

consignados. 

o Cooperativas de produtores, pertencentes a fazendeiros que se agrupam 

para vender e distribuir seus produtos na cidade. 



 

 Corretores e agentes podem, também, deter a posse dos produtos em volume 

como os atacadistas, mas ambos não possuem os bens. Enquanto os agentes geralmente 

seguram a mercadoria, os corretores podem realizar a venda sem mesmo vê-la (CADILHON 

ET AL., 2003). Além disso, outra diferença em relação aos atacadistas é que eles realizam 

apenas algumas funções. Os dois auxiliam na compra e venda, muitas vezes ligando as duas  

partes, sendo que os corretores são pagos pelas partes que o empregam, sem assumirem 

responsabilidades como estoques, financiamentos e nem riscos, enquanto os agentes podem 

representar os compradores ou vendedores, geralmente com um compromisso por períodos de 

tempo mais extensos.  

 Filiais e escritórios de fabricantes e de varejistas: funcionam como postos 

avançados de contato com os varejos, eliminando a necessidade de intermediários, para 

incrementar o controle de estoques, promoção e vendas e, por outro lado, dos varejistas 

funcionando à maneira de corretores e agentes. 

Por estarem localizados entre os produtores e consumidores e gerar uma integração 

entre suprimento e demanda, os atacadistas são também uma ligação crítica na circulação da 

informação de preço entre produtores e varejistas (e outros clientes). A tendência atual é o 

aumento da utilização de tecnologia da informação para gerenciamento das demandas, 

estando muitos atacadistas informatizados para colher informações e atender baixas de 

estoque automatizadas e em tempo real.  

Mais do que empresas que compram quantidade e vendem em partes menores, os 

atacadistas detêm conhecimento crucial da cadeia de suprimentos para com isso poder 

incrementar o fornecimento e abastecimento do sistema de mercado em que atuam 

(CADILHON ET AL., 2003). 

 

 



 

2.3.2  As feiras setoriais na teoria de marketing 

 

Para que se possa localizar onde as feiras setoriais estão localizadas dentro da teoria de 

marketing, é importante compreender que o processo de administração de marketing 

compreende quatro passos, segundo Kotler (1993): 

1. Analisar as oportunidades de negócios 

2. Selecionar os mercados-alvo 

3. Desenvolver o mix de marketing 

4. Gerenciar o esforço de marketing 

Dentro do passo três, encontra-se o mix de marketing, que corresponde às variáveis  

controláveis de marketing, e que segundo Boone e Kurtz (1998, p.19), significam “ a mistura 

dos quatro elementos de estratégia para atender as necessidades e preferências de um 

mercado-alvo específico”, onde pode-se direcionar a demanda para um produto em particular. 

Essas ações encontram-se agrupadas em quatro variáveis que são: produto, preço, praça 

(distribuição) e promoção (comunicação).  

A seguir, o fenômeno feiras setoriais sofrerá um duplo enfoque. Primeiro, sob a 

abordagem do “p” Promoção (comunicação), que incorpora o sentido de composto de 

comunicação de marketing e todas as opções existentes para gerar contato com o mercado, e, 

depois, do “p” Praça (distribuição). 

 

2.3.2.1 Comunicação de marketing e as feiras setoriais 

 

Com o aumento da concorrência, as empresas vêem-se diante de dificuldades maiores  

para atingir seus públicos, contribuindo para o fortalecimento da indústria promocional, a qual 



 

mostrou consistentes taxas de crescimento durante a década de 1990. Veja na Tabela 1 

abaixo:  

TABELA 1: “Indústria promocional cresce de $98.6 bilhões de dólares para $101.6 
bilhões de dólares em 2002” 

 

1991 $56,350  

1992 57,100 1.3% 

1993 61,900 8.4% 

1994 65,600 6% 

1995 70.016 6.7% 

1996 71,534 2.2% 

1997 79,400 11% 

1998 85,400 7.6% 

1999 93,436 9.4% 

2000 102,505 9.75 

2001 98,765 - 3.7% 

2002 101,699 3.7 

FONTE: http://www.b2b-promos.com/re-stats1.html 

 

Dito isso, Lovelock e Wright (2001, p. 303) dividem o composto de comunicação de 

marketing em seis principais elementos: comunicações pessoais, propaganda, promoção de 

vendas, publicidade / relações públicas, materiais instrutivos e design empresarial.  Em cada 

um destes seis elementos inserem-se diversos sub-elementos de comunicação de marketing. 

Veremos apenas os sub-elementos de publicidade / relações públicas no gráfico abaixo.  

 

 



 

QUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado pelo autor a partir de Lovelock e Wright (2001, p. 303) 

 

Baseado em Brito e Fontes (2002, p. 61), este estudo vai considerar os dois sub-

elementos feiras comerciais/ exposições  e eventos especiais, inseridos por Lovelock e Wright  

(2001) no elemento de comunicação de marketing publicidade / relações públicas, como 

sendo apenas um sub-elemento. Assim, teremos uma nova configuração denominada eventos: 

QUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado pelo autor a partir de Brito e Fontes (2002, p. 61) 
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Enquanto os autores anteriores incluem as feiras e exposições, em relação ao mix 

promocional de marketing, no elemento publicidade/relações Públicas, Schultz e Robinson 

(1992) consideram-nas inclusas no elemento promoção de vendas.  

 

QUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado pelo autor a partir de Schultz e Robinson (1992) 

 

As ferramentas de promoção de negócios são usadas, pela descrição de Kotler (2002, p. 

577), “são usadas para gerar novas indicações de compradores potenciais, manter contato ou 

impressionar os compradores atuais e estimular a força de vendas.  

Apesar da variedade de opções existentes em cada uma das ferramentas de promoção de 

vendas, a diferença está na proporção e em como elas são combinadas pelas empresas para 

reforçar suas vendas, e na adequação das mesmas para o segmento em que a empresa atua. 
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Materiais Instrutivos 
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Schultz e Robinson (1992, p.19) definem promoção de vendas como “um estímulo 

direto para a força de vendas, distribuidores e consumidores a fim de criar uma venda 

imediata”. 

A inclusão das feiras e exposições em um dos elementos do mix promocional pode ser 

considerada como uma restrição à capacidade real desses eventos, no sentido de que se 

constituem como ferramentas multidisciplinares em termos promocionais.  

Assim, esse estudo leva em consideração a capacidade das feiras e exposições  

caracterizarem-se por atender a cada um dos quatro principais elementos de promoção, 

perfazendo elementos em comum com cada um deles. No Quadro 4, Friedmann ( apud 

NYSTROM E SANGBERG, 2000), incluem especificamente as feiras setoriais como 

ferramenta incorporadora de características dos quatro elementos do mix promocional.  

 

QUADRO 4: Conexão das feiras setoriais com o mix promocional 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: Friedmann ( apud NYSTROM E SANGBERG, 2000) 

 

Como ferramenta de propaganda, as feiras setoriais funcionam como eventos anunciados nas  

mídias dirigidas para atrair visitantes, como, por exemplo, revistas especializadas ou baners  

em websites. Como publicidade e relações públicas, participa como geradora de reportagens  
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na mídia e ferramenta de relacionamento institucional com seus vários públicos como 

fornecedores, clientes, parceiros, jornalistas especializados, etc. Como promoção de vendas, 

os espaços físicos das feiras proporcionam uma série de oportunidades para que as empresas 

participantes lancem produtos e programas de incentivos a fornecedores, sorteios, distribuição 

de material instrutivo, demonstrações, etc. Por fim, como vendas pessoais, esses eventos 

permitem a interação direta entre as pessoas da empresa e um grupo seleto de compradores  

industriais e varejistas que oportunizam o fechamento de compras e contratos de 

fornecimento/parcerias. 

Uma importante faceta das promoções para esse estudo seria a orientação para o 

aumento das vendas por parte das empresas fabricantes. Será adotada a nomenclatura 

promoção de vendas para esse tipo de atividade.  

Para que um fabricante possa incrementar suas vendas, muitas vezes ele deve interferir 

positivamente nos negócios dos seus clientes por toda a cadeia que se estende até o cliente 

final.  

Neste caso, o mix promocional é direcionado a todos os agentes envolvidos nas vendas 

e distribuição de seus produtos. O Quadro 5 compara os investimentos das empresas nas  

promoções de vendas dirigidas às empresas em relação às promoções direcionadas ao 

consumidor final e à propaganda.  

Segundo Schultz e Robinson (1992, p.89), existem dois objetivos a serem atingidos  

pelas promoções de vendas, podendo a empresa considerar ambos ou um deles, os quais  

seriam: 

1. Incrementar as vendas de produtos existentes junto aos intermediários,  
distribuidores atacadistas, varejistas, etc, de modo que eles promovam o incremento 
de vendas para o consumidor final ou façam um grande pedido. 
2. Incrementar a distribuição do produto para atingir novas áreas geográfi cas, novos  
tipos de distribuidores ou novas categorias de varejistas. 

 



 

Para tanto, as empresas distribuem seus orçamentos de marketing entre os tipos de 

promoção apresentados no Quadro 5. 

 

FIGURA 1: Gastos por tipo de promoção em 2002 

 

 

FONTE: http://www.b2b-promos.com/re-stats1.html 

 

As promoções de vendas (trade promotions) se manifestam de sete formas (SHIMP, 

1997): 

• Alianças, acordos e parcerias: Objetiva somar pontos fortes para que ambas as  

empresas participantes obtenham vantagens competitivas diante da concorrência, através de 

diversos tipos de acordos, trocas e incentivos estabelecidos entre os parceiros comerciais. 

• Propaganda cooperada: Busca a melhoria do custo x benefício entre o valor monetário 

despendido e a exposição da mensagem; reforço de imagem pela associação entre as  

marcas/empresas. 



 

• Programas de suporte às vendas: Melhoria das condições e motivação dos vendedores. 

• Concursos e programas de incentivo: Podem ser direcionados aos próprios 

vendedores, representantes, distribuidores, vendedores dos varejistas, etc, para que promovam 

o incremento de vendas dos produtos de determinado fabricante. 

• Programas de treinamento: Provocar o aumento das vendas através de treinamento 

para gerar maior comprometimento e conhecimento acerca dos produtos. 

•  Materiais de Ponto-de-venda: Esses materiais são fornecidos pelos fabricantes para 

que os varejistas promovam os produtos em suas lojas. 

• Anúncios especiais: Anúncios nos equipamentos ou material de comunicação dos  

fornecedores, parceiros e clientes. 

• Feiras Setoriais: Promocionalmente, as feiras setoriais se aplicam aos quatro 

elementos do mix de promoção de marketing, como visto no Quadro 4, e constitui-se em uma 

ferramenta versátil para variados objetivos promocionais. 

 

2.3.2.2. Praça e as feiras setoriais  

 

Quanto aos compradores industriais, as feiras setoriais vêm de encontro a uma tendência 

avassaladora no mercado industrial. O processo de compras industriais vem sofrendo rápidas 

alterações onde, ao contrário do que ocorria, segundo Overby e Servais (2005) “está havendo 

a intensificação da atividade de pesquisa por parte dos compradores por um fornecedor que 

preencha suas necessidades”.  

As facilidades geradas pela convergência dos recursos tecnológicos de informática e 

telecomunicações aceleraram esse processo. Na verdade, essa é uma alteração de ordem 

estratégica quanto ao suprimento de insumos das empresas. O levantamento de orçamentos, 

registro de milhares de itens de fornecedores com preços, a facilidade de fazer um pedido 



 

eletrônico, além de outras vantagens agilizaram e potencializaram o processo de compras de 

grande volume entre empresas.  

No entanto, como principais fatores influenciadores para essa reversão no processo de 

suprimento estão a redução no número de fornecedores, cooperação crescente com os  

fornecedores e diminuição do tempo para efetuar compras (BIEMAUS E BRAD apud 

OVERBY E SERVAIS, 2005). 

Com a crescente busca por redução dos custos para poder acompanhar os preços do 

mercado, as compras industriais influenciam toda a estrutura de custo da empresa e são 

fundamentais para a sua futura sobrevivência. 

Portanto, a eficiência operacional e a maximização da redução de custos obtidos através 

dos recursos tecnológicos de informação permitiram aos compradores industriais efetuarem 

negócios mais eficientes e com mais agilidade. No entanto, as feiras ainda têm uma 

importância fundamental para que esses compradores tenham uma visão geral do mercado e 

possam constatar in loco as novidades e a qualidade dos bens e serviços dos expositores, o 

que de outra forma seria impossível de se obter pelos meios eletrônicos. Além disso, o 

número de contatos pessoais com fornecedores por meio das feiras é otimizado, já que de 

outro modo teria que contar com inúmeras visitas de vendedores. 

As feiras permitem que as empresas obtenham acesso a muitos compradores potenciais  

que, caso contrário, não seriam visitados pelos vendedores. Dessa forma, inúmeros 

compradores industriais podem ser atingidos por um custo muito inferior ao das visitas de 

vendas. Estima-se, segundo a Associação Americana de Feiras, que o expositor tenha um 

custo médio de duzentos dólares por visitante e este custo encontra-se bem reduzido em 

comparação com a visita (s) de um vendedor para fechar uma venda (KOTLER, 2002).  

A diminuição do tempo para efetuar compras, como já dito mais acima, trabalha a favor 

das feiras, pois há a agregação de vários agentes do setor de negócio em um determinado 



 

espaço físico e período de tempo. As feiras, por suas características de interação humana, 

permitem que os profissionais de ambos os lados exponham suas necessidades e 

possibilidades, facilitando acordos comerciais e fechamentos de vendas. Tanner e Chonko 

(1995, p. 257) dizem que “(...) muitas empresas têm reconhecido o poder das feiras setoriais 

como um veículo para encurtar o ciclo de venda ...”. 

Além disso, o encurtamento do ciclo de venda acontece por causa do potencial de 

convencimento gerado pela demonstração. Os adultos caracterizam-se por seu aprendizado 

fortemente associado à visão, além do que compradores são influenciados pelas experiências e 

relações interpessoais nos momentos de decisão. As feiras permitem o desenvolvimento 

desses aspectos pela integração entre vendedores, os produtos expostos e os materiais 

promocionais disponibilizados (GOLDBERG e LORIMER, 2001).  

Como exemplo promocional, Stevens (2005, p.6) diz que os compradores industriais: 

quando perguntados sobre que ações haviam tomado na última feira setori al que 
participaram, 26% responderam que fecharam compras, 76% que requisitaram uma 
visita pessoal em sua empresa, (...) 76% solicitaram um orçamento e 77% disseram 
que encontraram um novo fornecedor.  
 

Outro aspecto positivo gerado pelas feiras setoriais enquanto canal de marketing é a 

geração de aproximação entre fornecedores e compradores, posicionando-os em um mesmo 

espaço físico-temporal. O relacionamento comprador-fornecedor subscreve-se a fatores  

estratégicos na medida em que o potencial para negociações e acordos comerciais restringe-se 

a capacidade de integrar conhecimentos através dos limites das empresas, dentro de um 

sistema industrial que distribui a produção entre empresas especialistas (MOTA e CASTRO, 

2005).  

A relação de aprendizado entre cliente-fornecedor, principalmente nos mercados B2B, 

passa a ser um fator determinante de geração e sustentação de vantagem competitiva. Para 

tanto, Mota e Castro (2005, p.43) nos dizem que: 

Autores dos campos de marketing e compras industriais geralmente enfatizam a 
necessidade de que as firmas avaliem e gerenciem seus relacionamentos com 



 

fornecedores e/ou clientes, o que pode envolver aprendizado sobre seus contextos de 
produção e utilização e suas capacidades e intenções.  

 

Em relação ao expositor, a ânsia de vender seus produtos e serviços pode ser 

contraproducente. Konopacki (2005) diz que “(...) fechar a venda em uma feira não significa 

“tirar um pedido”, e sim, criar uma parceria com o cliente potencial” . Ainda, segundo o 

mesmo autor, o perfil dos expositores de sucesso sofreu alterações: “Hoje, os expositores mais 

eficientes são os que estão preparados para gastar mais tempo com um visitante, e não apenas  

distribuir brochuras e coletar cartões de visita”.  

No próximo tópico, analisa-se o posicionamento e caracterização das feiras comerciais a 

partir da definição do que seja eventos, seus vários subtipos e ponto de vista de cada agente 

envolvido. 

 

2.3.3 Eventos 

 

Os eventos são considerados peça fundamental no composto de comunicação (mi x 

promocional) e as empresas em todo o mundo procuram cada vez mais incluí-los em seus  

orçamentos de marketing.  

Britto e Fontes (2002, p.14) conceituam evento como “(...) a soma de esforços e ações  

planejadas como objetivo de alcançar resultados definidos junto ao seu público-alvo”. Ainda, 

uma outra definição do que sejam eventos parte do Comitê de Promoção da Associação 

Brasileira de Anunciantes (2005): “Acontecimento excepcional, de tempo determinado, 

gerador de grande envolvimento e mobilização de um grupo ou comunidade”. 

Encontram-se quatro tipos de eventos, os quais são: esportivo, artístico, social e 

mercadológico. De acordo com os objetivos desse estudo, apenas o tipo mercadológico 

encontra-se enquadrado, o qual pode ser realizado em espaços internos ou externos à empresa. 

Quanto aos externos, a locação pode variar entre: 



 

• locais dos clientes, fornecedores ou parceiros comerciais, 

• instituições públicas como prefeituras, museus, etc, 

• locais públicos como parques, praças, etc, 

• locais particulares como danceterias, shopping centers, etc e 

• locais erigidos especificamente para esse fim como centros de conferências, 

convenções e exposições.  

Por meio desse recurso, pode haver a minimização dos esforços para se atingir os  

objetivos promocionais da empresa. Consideradas ferramentas apropriadas para engajar 

pessoas em torno de acontecimentos e idéias, os eventos contam com poder agregador de 

forças e gerador de sinergias entre os agentes da empresa e seus públicos.  

A importância dos eventos dentro do composto de comunicação é destacada por Britto e 

Fontes (2002, p. 14): “No sistema de comunicação dentro da atividade empresarial, as inter-

relações estratégicas pressupõem diferentes canais de comunicação, entre os quais o evento se 

destaca como uma ação concreta e de permanentes resultados positivos”.   

Spethmann (2005) afirma que, em pesquisa realizada pela revista Promo junto a 

empresas norte-americanas participantes de eventos, 68% media seus resultados pelo volume 

de vendas, enquanto os restantes 43% pela intenção de compra.  

No entanto, os eventos caracterizam-se pela diversidade de ângulos de interesses entre o 

espectro de agentes envolvidos. Brito e Fontes (2002, p. 15) destacam cinco principais  

concepções de abordagem acerca de um evento. Para melhor compreensão dos atores 

envolvidos, classificamos as concepções em três pontos de vista: 

Do ponto de vista das empresas organizadoras de eventos: 

• “Quando representa a sua própria atividade comercial de cujos resultados a empresa 

depende para sobreviver e crescer no mercado. São eventos realizados pelas inúmeras  

empresas organizadoras que existem no mercado”. 



 

Do ponto de vista das empresas expositoras: 

• “Como subproduto, ou seja, serve de apoio para comercializar ou divulgar os seus  

principais produtos ou atingir objetivos mercadológicos, que podem ser externos ou internos”. 

• “Como forma institucional, criando ou mantendo a imagem positiva da empresa junto 

a vários públicos”. 

Do ponto de vista de comercialização de produtos mediante disponibilização de espaço 

próprio para o evento: 

• “Quando os hotéis utilizam-se da realização de eventos internos como uma forma de 

garantir hospedagem, freqüência nos restaurantes, boates e outros”. 

Do ponto de vista social e de compartilhamento de conhecimento: 

• “Como forma de angariar fundos, difundir atividades sociais, conhecimentos 

científicos e outros”. 

Brito e Fontes (2002, p. 61) dividem os  eventos em 13 tipos: programa de visitas, 

exposições, encontros técnicos e científicos, encontros de convivência, cerimônias, eventos 

competitivos, inaugurações, lançamentos, excursões, desfiles, leilões, dias específicos, outros. 

Dentro de cada tipo, os autores inserem diversos sub-tipos. Vamos nos ater aos subtipos da 

categoria exposições, os quais são: feiras, exposições, road-shows, show case, mostras, salões  

e vernissages. 
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Adaptado pelo autor a partir de Brito e Fontes (2002, p. 61) 
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2.3.4.  Feiras  

 

Dentre os treze tipos de eventos descrito no Quadro 6, destacam-se as exposições por 

conterem o elemento “feiras”. As exposições são definidas como eventos de caráter itinerante 

ou fixados em um espaço físico, em que a proposta é exibir ou apresentar a um público-alvo 

bens ou serviços, como maneira de divulgá-los, promovê-los e vendê-los (BRITO E 

FONTES, 2002). 

A feira, até por sua consistência histórica, é a ferramenta de maior utilização quando a 

empresa determina-se a realizar ou participar de uma exposição. Por seu aspecto associativo, 

as feiras têm o apelo de atrair o público por reunir em um mesmo local e ao mesmo tempo, 

várias empresas expositoras. Elas podem ser abertas ao público ou dirigidas para o mercado 

industrial, sendo freqüentadas por distribuidores, representantes, fornecedores. 

Matias (2002, p. 66) conceitua feira como “exibição pública com o objetivo de venda 

direta ou indireta, constituída de vários estandes, montados em lugares especiais, onde se 

colocam produtos e serviços”. 

Para Buendía (1991), as feiras se subdividem em três tipos: comerciais, industriais e 

promocionais. As comerciais caracterizam-se por objetivarem principalmente o resultado de 

vendas. Os expositores, que podem ser fabricantes, revendedores ou distribuidores, 

disponibilizam produtos acabados para o público. As industriais são constituídas por agentes 

da indústria de transformação, onde bens e serviços são comercializados entre provedores e 

compradores industriais. Já as feiras promocionais são formadas por grupos profissionais 

específicos, ocorrendo a exposição de bens e serviços referentes à área de atuação desses  

profissionais.   

Em relação ao tipo de produto exposto, temos duas caracterizações de feiras: as feiras  

verticais ou setoriais, onde participam apenas empresas com produtos de uma mesma 



 

categoria ou tecnologia, podendo perfazer toda uma rede de subsetores complementares a essa 

mesma categoria de produtos; e as feiras horizontais, expondo todo um sortimento de 

produtos de diversas categorias. A apresentação de lançamentos é um fator característico 

nesse tipo de feira. 

Por fim, uma outra caracterização das feiras passa pelo aspecto de possibilitação de 

vendas no local. Quando a retirada do produto não ocorre no mesmo momento da compra 

junto ao expositor, denotam-se dois tipos (BRITO E FONTES, 2002):  

•   a denominação de feira técnica cabe nos casos onde as transações equivalem a um 

grande volume de negócios e as vendas geralmente não são concretizadas no local;  

•   por outro lado, quando são efetuadas compras e os pedidos tirados no local das feiras  

para entrega posterior, tem-se a denominação de feiras de amostra. 

 

2.3.4.1 História das Feiras  

 

Como uma resposta natural à facilidade de agregar vários tipos de necessidades em um 

mesmo local e tempo, as feiras aparecem já na antiguidade. Uma das correntes de 

pesquisadores acredita que a principal causa do surgimento das feiras foi o excedente de 

produção, quando então, realizavam-se feiras para trocar por outros produtos que não se havia 

produzido (SOUZA, 2005). 

No entanto, as grandes rotas comerciais, desde os fenícios na antiguidade até as da idade 

média e moderna, demonstram a existência de feiras próximas às regiões portuárias ou em 

importantes pontos de conexão de rotas para se transacionar mercadorias vindas de outros 

lugares do mundo por dinheiro ou mercadorias locais. 

A IAFE (The International Association of Fairs and Expositions) cita o livro de 

Ezequiel (Antigo Testamento) para exemplificar a existência de feiras nas mais remotas  



 

épocas. As feiras tinham caráter comercial e participavam mercadores de países distantes que 

traziam mercadorias típicas de suas terras para transacionar com as de outros países. 

Apesar disso, as feiras comerciais só alcançaram um vulto maior a partir da idade 

média, quando foi estabelecida uma real ligação comercial oriente-ocidente, o que acarretou o 

surgimento de muitas e importantes cidades européias. 

As duas principais rotas comerciais medievais, do ponto de vista europeu, eram a rota 

norte que partia da Inglaterra e seguia pelo mar do Norte e Báltico até a Rússia e a rota 

mediterrânea que, segundo Pedro e Coulon (1989): 

ligava as cidades italianas aos portos do norte da África (aonde chegavam caravanas  
árabes do interior do continente, trazendo marfim, ouro em pó, peles e plumas) e do 
Mediterrâneo oriental, Alexandri a e Bizâncio (aonde chegavam especiarias e 
produtos vindos da índia e da China). 
 

A efetivação das rotas para o oriente proporcionou o surgimento de muitos centros  

comerciais, já que, segundo Souza (2005), a expansão comercial “fez com que os produtos do 

Extremo Oriente fossem distribuídos via mediterrâneo com grandes lucros, tais como 

especiarias, perfumes, jóias e sedas, muito procurados em tal época”. 

Cidades como Veneza, Gênova, Alexandria, Bizâncio e entre outras se tornaram 

grandes comércios interligados entre si e também com o oriente e o norte da África através de 

rotas marítimas, fluviais e terrestres. As feiras medievais eram fomentadas ao logo das rotas 

principais, em pontos de grande afluência, onde os mercadores se encontravam e negociavam, 

como afirmam Pedro e Coulon (1989), “especiarias orientais, lãs da Inglaterra, sedas de 

Bagdá, brocados de Damasco, peles, cereais, madeira, cobre, ferro, estanho, alúmen sal,  

cerveja, vinhos mel, azeite, tintas”. 

Dessa forma, a expansão das rotas comerciais estimulou a comercialização de 

mercadorias e a constituição de feiras nos pontos de maior fluxo, juntamente com a formação 

de grandes centros comerciais.  

 



 

2.3.4.2  Feiras Setoriais 

 

As empresas que atuam no mercado industrial têm as feiras setoriais como um 

componente crucial no seu mix promocional. Muitas vezes, e dependendo do porte da 

empresa, essa é uma das únicas ações de marketing executadas. A caracterização dessas feiras  

permite às empresas, através de facilitações em termos operacionais  e de custos, efetuarem 

uma série de ações de negócios, já que elas reúnem em um mesmo local e tempo 

fornecedores, distribuidores, representantes de vendas, revendedores e todo um conjunto de 

atores envolvidos direta ou indiretamente com o setor de negócios. 

As feiras setoriais são consideradas um dos principais eventos de marketing quando se 

trata do setor industrial. Segunda pesquisa realizada pelo eBrain Market Research em 2002, 

dois terços das empresas pesquisadas estão mais dispostas a viagens de negócios caso esteja 

inclusa uma feira setorial relevante. Quando se trata de viagens de negócios, esse tipo de feira 

só perde para a prospecção de clientes. Ainda, a pesquisa encontrou que as feiras setoriais são 

o mais conveniente meio de realizar múltiplas funções de negócios como, por exemplo, 

encontrar-se com clientes, exibir produtos, encontrar parceiros, contando com duas vantagens  

adicionais como redução do número de viagens e custos por empregado (PHCC, 2002). 

Nelas, os principais compradores industriais e tomadores de decisão de um setor de 

negócios podem visualizar o mercado de uma forma coesa e quase completa em relação a 

tudo que os expositores estão produzindo, pesquisando e ofertando. Os expositores, por sua 

vez, podem passar mensagens diretas e obter reações imediatas. 

De acordo com o Center for Exhibition Industry Research (CEIR), as empresas  

americanas gastam anualmente vinte e um bilhões de dólares. Além disso, as feiras setoriais  

são consideradas como o tipo mais desenvolvido (o mercado de feiras conta com mais  



 

empresas organizadoras, fornecedores, espaços disponibilizados, etc) dentre todos os eventos 

de negócios (STEVENS, 2005).  

Encontra-se uma definição apropriada do que sejam feiras setoriais em Banting e 

Blenkhorn (apud NYSTROM; SANGBERG, 2000, p.4): 

um evento facilitador ao marketing em forma de exposição, feira, exibição, ou mart; 
o qual é realizado periodicamente em intervalos de tempo, com variação de 
quadrimestre a tri ênio; tendo horas pré-est abelecidas de funcionamento durante um 
período durando entre um dia e muitas semanas; com objetivos primários como 
disseminar informação e expor bens e servi ços de concorrent es e expositores  
complementares, os quais alugam áreas divididas e demarcadas ou ambas, agrupadas  
segundo com uma estrutura particular ou demarcações no solo; e cuja audiência é 
uma selecionada concentração de clientes, compradores potenci ais, influenciadores,  
e intermediários.  
 

O número de feiras setoriais cresce em todo o mundo. Somente entre 1980 e 1990, o 

aumento foi de 4.500 para 10.000, sendo que sua participação no mix promocional varia entre 

22 a 25 % do orçamento de marketing (PALUMBO; O´HARA; HERBIG, 1993). 

Mesmo com todos os avanços tecnológicos ligados aos meios de comunicação como a 

internet, chats ao vivo, teleconferências, entre outras, o contato humano ainda permanece 

insubstituível para muitas das decisões de compras, ainda mais quando se tratam de grandes  

volumes e da responsabilidade de aquisição de insumos que podem comprometer toda uma 

produção industrial ou gerar refugo de uma linha de produtos inteira por parte dos 

consumidores.  

Por outro lado, a crescente especialização gerada pelas  tecnologias  necessita ainda mais  

dos eventos setoriais para troca de conhecimentos, formação de parcerias e apuração de novas  

tendências e oportunidades de negócios. Naisbitt (1982, apud GRAHAM, 2003, p.14), afirma 

que “existe um equilíbrio natural entre high tech e high touch; quanto mais tecnologia nós  

adicionamos, existirão mais encontros e uma maior demanda por encontros especializados”.  

Para Souza (2004), diretor do Grupo CouroModa, “(...) Os eventos devem ser cada vez 

mais especializados em seus segmentos, oferecer serviços altamente profissionais e criar 

mecanismos que orientam o expositor em todas as etapas de sua participação”.  



 

Todos esses fatores fazem com que as feiras setoriais sejam cada vez mais usadas  pelas  

empresas, ganhando crescente participação no mix promocional, a fim de incrementar seus 

negócios. Kotler (2002) considera as feiras e convenções de negócios, juntamente com 

competições de vendas (programas de incentivos aos vendedores), como as duas principais 

ferramentas de promoção de negócios. O referido autor (2002, p. 314) afirma que:  

as empresas gastam bilhões de dólares anualmente em promoção para consumidores  
industriais. Essas promoções são utilizadas para propósitos tais como gerar 
negócios, estimular compras, recompensar os consumidores e motivar os  
vendedores.   
 

O processo decisório de compras industriais envolve vários atores de uma mesma 

empresa e, muitas vezes, departamentos. Com isso, as feiras setoriais ficam em segundo lugar 

em relação às vendas pessoais, e na frente de anúncios impressos e malas diretas em termos  

de geração de influência sobre esses compradores (PARASURAMAN apud NYSTROM E 

SANGBERG, 2000).  

Um dos principais benefícios é o alcance de consumidores potenciais, já que a feira 

congrega pessoas em torno de uma variação restrita de temas em comum. Isso soluciona o 

problema da inviabilidade de custos que se torna enviar a força de vendas a inúmeras visitas. 

Lovelock e Wright (2001, p.314) demonstram as vantagens dessa concentração, já que:  

cerca de 50% das indicações de vendas  geradas em feiras comerci ais, por exemplo,  
podem ser fechadas com apenas uma visita de vendas, e um represent ante que 
normalmente alcança quatro ou cinco client es potenciais por dia pode chegar a uma 
média de cinco indicações quali ficadas por hora em uma fei ra, ou 35 em apenas um 
dia de trabalho.  
 

A partir disso, torna-se importante adotar a divisão dos benefícios obtidos com a 

participação em feiras setoriais entre dois tipos: comerciais (selling)  e não-comerciais (non-

selling). As atividades tipo comerciais (selling) envolvem as vendas diretas, a captação de 

clientes potenciais, encontrar fornecedores/distribuidores, a transmissão de mensagens para 

clientes-chave e solucionar problemas  de manutenção (pós-venda). Entre as atividades não- 

comerciais (non-selling) encontram-se manutenção de imagem, coletar informações, 



 

introduzir/testar produtos, pesquisar a concorrência e o mercado em geral, expor a empresa, 

etc (BONOMA apud NYSTROM; SANGBERG, 2000). 

 
TABELA 2: Objetivos comerciais e não-comerciais 

 
 Objetivos comerciais 

(Selling goals) 
Objetivos não-comerciais 

(Non-selling goals) 
 
 

Clientes 
atuais 

- manutenção/fortalecimento do 
relacionamento 
- transmitir mensagens para clientes-chave 
- atividades de pós-venda 
- estimular recompra 
 

- manutenção de imagem 
- introduzir/testar produtos 
- pesquisar concorrência e 
mercado 
- expor a empresa 

 
 

Clientes 
potenciais 

- Contactar clientes potenciais 
- Estimar a demanda 
- Transmitir as mensagens 
- cadastrar clientes potenciais 
- expandir a empresa 
- encontrar fornecedores / distribuidores 

- Contactar clientes 
potenciais 
- criar imagem 
- testar produtos 
- Coletar informações 
- pesquisar concorrência e 
mercado 
 

 

Fonte : Bonoma e Flodhammar et al (apud NYSTROM; SANGBERG, 2000). 

 

Em matéria publicada na revista “Pequenas Empresas Grandes Negócios” (2005), é 

ressaltada a importância da participação do empresário em feiras de forma gradual e 

progressiva para que seus investimentos no esforço de marketing sejam recompensados 

coerentemente. A reportagem atenta para a participação inicial em eventos locais, sendo 

seguida de eventos regionais, nacionais e, se for o caso, internacionais. O objetivo é que 

empresário busque sempre a conquista de novos mercados. Outros benefícios obtidos com a 

participação nesse tipo de feira são, também para Kotler (2002, p. 578), “encontrar novos 

ramos de venda, contatar consumidores, introduzir novos produtos, encontrar novos 

consumidores, vender mais para os consumidores atuais e educar os consumidores em geral 

através de publicações e material audiovisual”. 



 

O relacionamento comprador-fornecedor subscreve-se a fatores estratégicos na medida 

em que o potencial para negociações e acordos comerciais restringe-se a capacidade de 

integrar conhecimentos através dos limites das empresas, dentro de um sistema industrial que 

distribui a produção entre empresas especialistas (MOTA e CASTRO, 2005).  

Por outro lado, o relacionamento e a retenção de clientes também passam a ser uma 

necessidade de mercado para as empresas que desejam manter sua saúde financeira. A 

existência de pontos de contato interativos entre as empresas e seus clientes pode fazer toda a 

diferença entre empresas concorrentes. O gerenciamento do relacionamento com clientes está 

presente tanto nas empresas business to customer (B2C), quanto nas business to business  

(B2B), podendo variar entre todos os segmentos de negócios como telecomunicações, saúde, 

varejo, indústrias, não importando se são grandes ou pequenas empresas (SEYBOLD, 2001). 

As feiras setoriais são ferramentas fundamentais para que as  empresas possam melhor 

atender as necessidades de seus clientes atuais, além de gerar clientes potenciais e leads  

através dos contatos firmados no local, os quais podem tornar-se compradores de seus  

produtos futuramente.  

No entanto, por constituírem-se como um fenômeno mutifacetado, as feiras setoriais  

permitem que os expositores pratiquem a manutenção e fortalecimento do relacionamento, 

não só entre seus clientes atuais e potenciais, mas também entre seus fornecedores, 

intermediários e entre os próprios empresários do APL. 

Em síntese, entre os aspectos comerciais que podem ser desenvolvidos em uma feira 

setorial, Nystrom e Sangberg (2000) apontam:  

  Para clientes atuais: manutenção/fortalecimento do relacionamento, transmitir 

mensagens para clientes-chave, estimular recompra; acompanhamento de pós-

vendas; estimativa de demandas futuras.  



 

 Para clientes potenciais: contactar clientes potenciais, estimar a demanda, 

transmitir as mensagens, cadastrar clientes potenciais, expandir a empresa, 

encontrar fornecedores / distribuidores. 

Além das  atividades comerciais, deve-se destacar também quando da participação em 

feiras, as não-comerciais.  

Considerando-se que uma feira setorial provê os participantes com a agregação de 

atores de diversas empresas e funções dentro de uma categoria de negócios, a troca e geração 

de conhecimentos e novidades ocorrem de uma forma interativa e pessoal. Visto que o 

mercado atual exige rápidas adaptações para que se permaneça competitivo em termos de 

criação ou sustentação de vantagens, as empresas estão tomando ciência da importância do 

conhecimento e de sua gestão junto a seus funcionários, fornecedores e clientes. Por isso, as 

feiras setoriais podem incorporar grande capacidade de captação e de informações relevantes  

de mercado e de produção para seus participantes.             

Essas feiras permitem que as empresas façam uma pesquisa de mercado já que podem 

alcançar fornecedores, compradores industriais, jornalistas especializados e vários tipos de 

agentes envolvidos no setor, de uma forma rápida, concentrada e com um investimento muito 

mais acessível do que pesquisas contratadas. 

O relato de Daniels (1996) demonstra o potencial de troca de informações inerente aos  

eventos em forma de feiras: 

Em um dia falei com mais de vinte companhias com as quais já faço ou posso vir a 
fazer negócios no próximo ano. Conversei com pessoas conhecidas sobre seus  
produtos e minhas necessidades. Mais importante, tive uma impressão pessoal  
dessas companhias. Eles se importavam com meus  problemas? Eles se importavam 
que eu fosse pequeno e não um grande negócio? Tomei algumas de minhas últimas 
decisões baseado no que vi, como fui tratado e no que foi dito a mim. 
 

As feiras, ainda, podem ser consideradas uma das mais efetivas maneiras de testar 

novos produtos junto a vários clientes atuais e potenciais. O aprendizado gerado pelas  

interações provê aos exibidores o potencial mercadológico do produto e a descoberta das  



 

alterações necessárias ou até novas formas de uso. Além disso, pode-se ter uma real idéia do 

valor que o público vê no produto, facilitando na sua formação de preço. Souza (2004), vice-

presidente da UBRAFE (União Brasileira dos Promotores de Feiras) e diretor do Grupo 

CouroModa, diz que as feiras: 

(...) São dias muito preciosos, onde a diretoria e representantes de cada empresa têm 
o face a face com o cliente, conferindo e ajustando o foco de seus produtos e ações.  
Além disso, as feiras de negócios continuam sendo a maneira mais rápida e 
econômica de apresentar produto e/ou serviços para um grande número de 
compradores nacionais e internacionais. 
 

Outro aspecto em termos de aquisição de conhecimento é o contato com concorrentes e 

com outros atores do setor em um mesmo espaço. Pesquisar a concorrência e obter 

informações sobre o que estão produzindo, suas estratégias, novas técnicas de produção e 

treinamento são alguns dos fatores que podem ser apreendidos. 

A própria exposição da empresa para que seja conhecida ou lembrada por seus públicos-

alvo também deve ser um dos objetivos do expositor. A criação e manutenção de sua imagem 

passa por estar presente em importantes encontros do setor. Para Blythe (2001, p.629):  

Em termos de semiótica, as feiras setori ais provêm signos sobre a empresa e seus  
produtos. Para algumas empresas, a transmissão desses signos é a principal razão 
para a sua participação – estar na feira transmite uma mensagem de que a empresa 
está na liderança do segmento, ou pelo menos não está entre os “últimos”.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. METODOLOGIA 

  

Para que se busquem os dados que melhor representem o objeto de estudo e se possa 

proceder à análise posterior, o trabalho será baseado em metodologia de cunho qualitativo. 

As investigações qualitativas são mais apropriadas quando se buscam resultados  

profundos e envolvem a interatividade existente entre os seres humanos na sua vida diária. De 

acordo com Malhotra (2001 apud VIEIRA e TIBOLA 2005, p.11): 

a pesquisa qualitativa é definida como uma t écnica de “ ...pesquisa não-estruturada,  
exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporciona insights e 
compreensão do contexto do problema” que está sendo estudado. 

  

Para tanto, torna-se fundamental uma estruturação metodológica que permita ao 

pesquisador contar com balizas por onde se guiar na coleta, apuração e análise dos dados  

obtidos. Essas balizas são importantes na medida em que, segundo Alves-Mazzoti e 

Gewandsznajder (1999, p. 147), as pesquisas qualitativas: 

por sua diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas, aplicáveis a uma 
ampla gama de casos (...) As pesquisas qualitativas diferem bastante quanto ao grau 
de estruturação prévia, isto é, quanto aos dados que podem ser definidos já no 
projeto. 
  

Desse modo, por sua complexidade e subjetividade, as ciências sociais encontram-se 

melhor alojadas nos estudos que valorizem métodos qualificantes como assim descreve Coltro 

(2000, p.38): “... os fenômenos que não prestam a uma fácil quantificação são os mais  

apropriados para serem analisados pelos métodos e procedimentos da pesquisa quantitativa 

...”  

Ainda, Iacobucci (2001, p.198) demonstra como a metodologia científica positivista tem 

se mostrado insuficiente para o estudo e análise de fenômenos complexos:  

O peso da teoria da ordem dos fatos é uma preocupação de ordem qualitativa.  
Infelizmente, oposições do tipo tangível/intangível, natural/social, 
qualitativo/quantitativo, são sintomas preeminentes na nossa era cultural –  a 
hegemonia metodológica empobreceu a nossa compreensão da singularidade do 
particular. 
  



 

Para o estudo, especificando-se ainda mais o método, dentro da pesquisa qualitativa, 

optou-se pela abordagem fenomenológica. A escolha recaiu sobre esse paradigma de pesquisa 

já que o tema apresenta características inerentemente acercadas de significações sociais, 

geradas através de relacionamentos interpessoais realizados em uma feira de negócios. 

Goldenberg (1997, p. 27) refere-se à “natureza simbólica da vida social”, baseado em 

George Herbert Mead (Escola Sociológica de Chicago, século XIX), dizendo que “são as  

atividades interativas dos indivíduos que produzem as significações sociais”.  

A fenomenologia está inserida na corrente interpretacionista, a qual por sua vez coloca-

se em oposição ao positivismo. O interpretacionismo surge a partir da consideração dos  

fatores socialmente construídos pelos seres humanos através da interação entre os indivíduos. 

Sobre isso, Moreira (2002, p. 46), diz: “Os interpretacionistas afirmam que as pessoas são 

diferentes dos objetos e que o estudo do comportamento humano, conseqüentemente, requer 

uma metodologia que leve em conta tais diferenças”. E acrescenta que esses pesquisadores 

“enxergam a vida humana ativamente construída pelas pessoas em contato com as outras“. 

Para tanto, encontra-se o método fenomenológico abarcado de jurisprudência quando se 

faz necessário o estudo do comportamento humano e suas produções simbólicas. Moreira 

(2002, p. 44) assegura que “as especificidades do ser humano praticamente exigem para seu 

estudo um conjunto metodológico diferente, que leve em conta que o homem não é um 

organismo passivo, mas sim interpreta continuamente o mundo em que vive”.  

A fenomenologia surge, fundamentalmente, como uma resposta ao impasse em que as  

ciências humanas encontravam-se diante da pesquisa científica quantitativa, a qual não as  

provia com os aspectos qualitativos necessários para uma melhor compreensão da 

complexidade dos temas sociais. A fenomenologia vale-se de uma lógica que não é nem 

metafísica, nem a formal (LYOTARD, 1967).   



 

A lógica formal não pode ser considerada como a verdade suprema porque, segundo 

Merleau-Ponty (1994, p.3):  

(...) todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos  
pensar a própri a ciênci a com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance,  
precisamos primeiramente despertar essa experi ência do mundo do qual ela é 
expressão segunda. A ciênci a não tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser que 
o mundo percebido, pela simples razão de que ela é uma determinação ou explicação 
dele. 
  

A fenomenologia é definida por Lyotard (1967, p. 9) como o estudo dos: 

fenômenos, isto é, daquilo que surge a consciência, daquilo que é “ dado”. Trata-se 
de explorar esse dado, “ a própria coisa” que se percebe, na qual se pensa, da qual se 
fala, evitando forjar hipóteses, tanto sobre a relação que liga o fenômeno com o ser 
do qual ele é fenômeno como sobre a rel ação que liga ao Eu para quem ele é 
fenômeno. 
  

Tanto é importante o estudo da contextualização social do fenômeno nesse tipo de 

pesquisa que, para Husserl apud Lyotard (1967), nada pode ser pressuposto. A experiência 

sensível é o canal através do qual se pode iniciar a busca das essências, mas não pura e 

simplesmente o fato observável será, por conseguinte, a essência. Dartigues (1973, p.22) diz 

que “a intuição da essência se distingue da percepção do fato: ela é a visão do sentido ideal 

que atribuímos ao fato materialmente percebido e que nos permite identificá-lo“.  Por isso, o 

pesquisador fenomenológico deve estar apto a proceder distinções entre as evidências  

perceptivas e as essências dos fenômenos. Como Ray (apud COLTRO, 2000, p. 38) bem 

destaca,  “... na fenomenologia o ego do pesquisador é o maior instrumento para a coleta de 

dados ... [e este] não procura a evidência como ela se dá em si mesma enquanto originária, 

mas ao invés disto abre horizontes pela descoberta das pressuposições a respeito do 

fenômeno“.  

Como o método fenomenológico busca entender a linguagem e significados, muitas  

vezes ocultos, do objeto de estudo, o pesquisador deve proceder a uma atenta leitura do 

contexto (VERGARA, 1997). 



 

Dado que o método fenomenológico deve ser transportado de sua condição filosófica 

para a aplicação empírica, o pesquisador encontra-se, a seguir, diante da definição e escolha a 

cerca de quais técnicas utilizar. Essa questão é abordada por Moreira (2002, p.107):  

... a pesquisa empírica apresenta um carát er de ação, que nos obriga a interagir ou 
com objetos materiais, ou com pessoas, ou com ambos. É necessário acomodar essa 
faceta pró-ativa no contexto meramente refl exivo do método fenomenológico.  
  

Portanto, o item seguinte trata da descrição dos passos metodológicos da fenomenologia 

(seqüência básica de pesquisa fenomenológica) e sua correlação com as técnicas de pesquisa 

escolhidas.  

 

3.1 DESCRIÇÃO DOS PASSOS METODOLÓGICOS DA FENOMENOLOGIA 

 

Nesse estudo, para a consecução da fenomenologia de um método filosófico para um 

que fosse de realização empírica, foram utilizadas duas seqüências que se completam 

mutuamente, e que sofreram os ajustes necessários. Essas duas seqüências sugeridas por 

outros autores receberam cada qual uma denominação (“O que” e “Como”) e foram 

justapostas em regime de correlação. A primeira é apresentada por Carvalho e Vergara (2002 

apud CERCHIARO; SAUERBRONN; AYROSA 2004, p.7) como os passos para a coleta e 

tratamento dos dados e a segunda por Thiry-Cherques (2003 apud CERCHIARO; 

SAUERBRONN; AYROSA, 2004) como sendo os passos de uma pesquisa fenomenológica. 

As duas seqüências foram correlacionadas no Quadro 7, intitulado “Passos metodológicos”, já 

que algumas de suas etapas versam do mesmo conteúdo (apenas com linguagem diferente) e 

em muitas outras etapas são complementares. 

Assim, o quadro apresenta duas seqüências de passos para o método fenomenológico, os  

quais foram categorizados neste estudo como “O que”, correspondendo o que cada passo é, e 

“Como”, que significa como cada passo da pesquisa é realizado. 



 

Para melhor compreensão desse tópico, apresenta-se o resumo esquemático dos passos 

metodológicos no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 6 : Passos metodológicos  

 

  
PASSOS 

METODOLÓGICOS 

 
O QUE? 

  
Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 

2004. 

 
COMO 

  
Cerchiaro, Sauerbronn e 

Ayrosa, 2004. 

  
  

1º Passo 

1) Ato de intuir o objeto a ser 
pesquisado. 

(1) “Elaborar questões gerais 
que servirão como orientação 
para que se possa explorar o 
significado da experiência 
social para os indivíduos 
estudados”; 
(2) “Colher dados, por meio 
de observações e entrevistas 
com pessoas que 
experimentaram ou 
experimentam o fenômeno 
investigado”; 
  
  

  
  
  
  
  
  

2º Passo 

2) descrição. “(...) o pesquisador deve 
fazer uma descrição do objeto despida 
de preconceitos, ou seja, uma “redução 
fenomenológica”, através da qual se  
retira do objeto o que não está nele... 
Busca-se relacionar o fenômeno em 
questão com outros que estejam de 
alguma forma adjacentes, estabelecendo-
se conexões para que, então, delineiem-
se os constituintes do objeto de estudo”. 

(3) “Agrupar os depoimentos 
em clusters de significados”; 
  
  

  
  
  

3º Passo 

3) Exercício de “visadas”: “diferentes 
modos de ver o objeto, e dizem que as 
várias visadas são necessárias porque o 
pesquisador que se utiliza do método 
fenomenológico não consegue observar 
o fenômeno na sua totalidade”. 
  

(4) “Reunir estas formações 
grupais em unidades maiores 
para que se possa ter uma 
descrição geral da experiência 
interativa”; 
  
  

  
  
  
  

4º Passo 

4) Segunda redução: a redução eidética 
ou variação imaginativa. “Representa a 
obtenção da essência do fenômeno, 
utilizando-se de intuição e da reflexão, 
dando-se não pela experiência, mas sim 
pelo processo intelectual ...descreve a 
redução eidética como a resolução de 
fazer o mundo aparecer tal como é antes 
de qualquer retorno sobre nós mesmos, é 
a ambição de igualar a reflexão à vida 
irrefletida da consciência”. 
  

(5) “Discutir como a análise 
assim estruturada pode ajudar 
a gerar uma melhor 
compreensão da essência do 
fenômeno”. 
  

 
Elaborado pelo autor a partir de Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 2004, p.7 e Cerchiaro, 

Sauerbronn e Ayrosa 2004, p. 9. 
 

 



 

A seguir, apresenta-se um novo quadro onde os passos são correlacionados às técnicas  

de pesquisa, para então discorrermos sobre o assunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 7: CORRELAÇÃO ENTRE PASSOS METODOLÓGICOS E TÉCNICAS 
DE PESQUISA 

 

PASSOS 
METODO- 
LÓGICOS 

O QUE? 
Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 2004 

COMO 
Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 2004 

1º Passo  
(1) ato de intuir o objeto a ser pesquisado. (1) Elaborar questões gerais que servirão como 

orientação para que se possa explorar o significado da 
experiência social para os indivíduos estudados. 

 
 
 
 
 
 

PASSOS 
METODO- 
LÓGICOS 

O QUE? 
Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 2004 

COMO 
Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 2004 

 
2º Passo  

(2) Descrição. “(...) o pesquisador deve fazer uma descrição do 
objeto despida de preconceitos, ou seja, uma “redução 
fenomenológica”, através da qual se retira do objeto o que não está 
nele”. Busca-se relacionar o fenômeno em questão com outros que 
estejam de alguma forma adjacentes, estabelecendo-se conexões 
para que, então, delineiem-se os constituintes do objeto de estudo. 

(2) Colher dados, por 
meio de observações e 
entrevistas com pessoas 
que experimentaram ou 
experimentam o 
fenômeno investigado. 

(3) Agrupar os 
depoimentos em 
clusters de 
significados; 

 
 
 
 
 

PASSOS 
METODO- 
LÓGICOS 

O QUE? 
Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 2004 

COMO 
Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 2004 

3º Passo  
(3) exercício de “visadas”: “diferentes modos de ver o objeto”, e 
dizem que as “várias visadas são necessárias porque o pesquisador 
que se utiliza do método fenomenológico não consegue observar o 
fenômeno na sua totalidade”. 

(4) Reunir estas formações grupais em 
unidades maiores para que se possa ter uma 
descrição geral da experiência interativa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSOS 
METODO- 
LÓGICOS 

O QUE? 
Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 2004 

COMO 
Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa 

2004 

 
4º Passo  

4) segunda redução: a redução eidética ou variação imaginativa. 
representa a obtenção da essência do fenômeno, utilizando-se de intuição 
e da reflexão, dando-se não pela experiência, mas sim pelo processo 
intelectual . descreve a redução eidética como “a resolução de fazer o 
mundo aparecer tal como é antes de qualquer retorno sobre nós mesmos, 
é a ambição de igualar a reflexão à vida irrefletida da consciência”. 

(5) Discutir como a análise assim 
estruturada pode ajudar a gerar uma 
melhor compreensão da essência do 
fenômeno. 
 

 
 

 

Suposições Objetivos Planejamento da coleta 

Coleta Agrupamento em Clusters de 
signif icados 

Aplicação do exercício de “visadas” para reunir 
os clusters de significados em unidades maiores  

2ª parte da Suposição  3ª Parte da Suposição 

Resultados 

Significação (Síntese dos 
resultados para unidade maior) 

Análise da unidade maior 

1ª parte da suposição 

Redução Eidética Conclusão 
Fonte: o autor. 



 

Segundo a seqüência sugerida, a pesquisa seguiu as seguintes etapas. No primeiro 

passo, a fim de “elaborar questões gerais que servirão como orientação para que se possa 

explorar o significado da experiência social para os indivíduos estudados”, juntamente com “o 

ato de intuir o objeto a ser pesquisado”, chegou-se à própria suposição deste trabalho, a qual 

foi subdivida em três principais questionamentos que serviram como norteadores. É 

importante observar que a intuição perceptiva em questão, para Moreira (2002, p.97), requer 

“uma grande concentração sobre objeto intuído, sem perder, no entanto, a capacidade crítica”.  

O trabalho exploratório inicial permite que se proceda o refinamento para os passos 

seguintes, já que seu objetivo principal, segundo Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (1999, p. 

161), “é proporcionar através da imersão do pesquisador no contexto, uma visão global do 

problema considerado, contribuindo para a focalização das questões e a identificação de 

informantes e outras fontes de dados”. 

Portanto, a partir da suposição, definiu-se o foco do estudo, o qual por sua vez 

propriciou a divisão da suposição em três partes. Por isso, seguindo a proposta de Bonoma 

(1983 apud NYSTROM E SANGBERG, 2000), foram avaliados três grandes tópicos de 

interesse:  

 o primeiro foco recai sobre os relacionamentos em rede que correspondem a formação 

de parcerias entre os participantes da feira, ações conjuntas, troca de conhecimentos, 

etc; 

 o segundo refere-se a atividades comerciais (selling activities) que correspondem a 

todo tipo de ação comercial exercida pelos participantes, e as atividades não–

comerciais (non-selling activities), as quais representam as  ações que não envolvem 

aspectos diretamente comerciais, mas sim aspectos relativos à construção/manutenção 

de imagem/marca, introdução de produtos, aquisição de conhecimentos em termos de 

tendências de mercado, aspectos produtivos e tecnológicos, além de troca de 



 

informações em geral, teste de produtos, construção e fortalecimento de imagem e 

marca, entre outros; 

 o terceiro foco recaiu sobre os objetivos estratégicos da empresas expositoras.  

Dessa forma, com a suposição, os objetivos e os focos da pesquisa definidos, pôde-se 

partir para o planejamento da coleta. Assim, a elaboração das questões gerais (objetivos da 

coleta) foi precedida de pesquisa exploratória bibliográfica para que se avultassem aspectos 

de maior relevância e pudessem, assim, surgir contornos delineadores entre os conteúdos  

pertinentes ao fenômeno estudado. Essas questões gerais, que serão o ponto de partida para 

que os entrevistados possam expressar suas vivências, recaíram nos seguintes objetivos da 

coleta:  

 explorar e criar bases científicas através do referencial teórico para poder estruturar o 

estudo de campo, conhecendo-se os aspectos comerciais e não-comerciais envolvidos  

em uma feira setorial de negócios;. 

 delimitar de forma qualitativa quais ferramentas promocionais são exploradas e qual o 

seu papel na estratégia da empresa durante a participação na feira;. 

 interpretar os ganhos obtidos através do entrave interpessoal no tocante a troca de 

informações e conhecimento; 

 verificar como os participantes da feira interpretam a sua participação no fenômeno. 

 

No segundo passo, mais especificamente na sua parte que cabe à coleta de dados, ou 

seja, “colher dados, por meio de observações e entrevistas com pessoas que experimentaram 

ou experimentam o fenômeno investigado”, foram obtidas as entrevistas e observações diretas  

acerca do fenômeno (item 3.3 Coleta de dados).  Carvalho e Vergara (2002, p. 84) destacam a 

importância da qualidade na realização da coleta de dados na pesquisa fenomenológica: “O 



 

método fenomenológico demanda que a experiência manifestada como linguagem pelos  

participantes do estudo seja vista como principal insumo do processo da pesquisa”. 

Dito isso, a etapa seguinte do segundo passo e os passos seguintes (3º e 4º passos), 

referem-se à manipulação e análise de dados, sendo, portanto, descritos no item 3.4 

(Tratamento de dados), mesmo que na fenomenologia a coleta e análise de dados tendam a 

ocorrer simultaneamente (IACOBUCCI, 2001). 

Como a pesquisa fenomenológica, segundo Rezende (1990 apud COLTRO, 2000, p.39), 

“não ensina uma dialética unidimensional, mas polissêmica”, necessária à busca de uma 

interpretação do mundo que surge intencionalmente ao pesquisador.  

Então, ainda no segundo passo do método, após a coleta de dados, de posse dos dados, 

inicia-se a fase de tratamento dos dados através da redução fenomenológica, ou seja, o 

processo de interpretação dos dados através de descrição.  Agora, Cerchiaro, Sauerbronn e 

Ayrosa (2004,p. 7) dizem que “(...) o pesquisador deve fazer uma descrição do objeto despida 

de preconceitos, ou seja, uma ‘redução fenomenológica’, através da qual se retira do objeto o 

que não está nele”. Nessa fase, buscou-se relacionar o fenômeno em questão com outras  

partes do mesmo fenômeno, estabelecendo-se conexões para que, então, delineiem-se os  

constituintes do objeto de estudo (MOREIRA, 2002). É importante destacar que, para Burrell 

e Morgan (apud CERCHIARO, SAUERBRONN E AYROSA, 2004, p. 5), fenômeno “é 

aquilo que se manifesta imediatamente na consciência. Ele é experimentado antes de qualquer 

reflexão ou julgamento. Não é realidade ideal, é a intenção ideal”.  

A redução fenomenológica busca iniciar o processo de desvelamento das essências de 

um fenômeno, as quais para Dartigues (apud CERCHIARO, SAUERBRONN E AYROSA 

2004, p. 7) “referem-se ao sentido verdadeiro, ideal,  de alguma coisa (...) A essência é sempre 

em relação a uma consciência, é sempre um objeto percebido (noema) e não um objeto em 



 

si”. A fim de se chegar a essa essência, inicia-se o processo através da redução 

fenomenológica. 

A evidência do objeto aparecendo-nos à mente sob a observação, ou seja, a intuição do 

fenômeno e a imersão no ambiente em um primeiro momento, acompanhada da devida coleta 

de dados, deve ser reduzida através de uma descrição que o pesquisador procede, livrando-se 

dos preconceitos e atingindo-se o objeto através da retirada do que não está presente nele, esta 

sim, chamada de redução fenomenológica (CERCHIARO; SAUERBRONN; AYROSA, 

2004). 

Moreira (2002, p.100) caracteriza o processo de redução fenomenológica: 

A redução nos facilita considerar todos os dados [do fenômeno] sem prévio juízo, ou 
seja, sem preconceitos ... A redução, pois, tem valor na observação dos modos de 
dar-se do fenômeno, podendo ajudar o analista a focar-se no “ como aparece”, em 
vez de preocupar-se com “ o que” aparece.  
  

Moreira (2002), ainda, ressalta que essa exploração já é um exercício de preparação 

para a exploração final das essências, já que as essências poderão ser alcançadas livres de 

preconceitos.   

A redução fenomenológica neste estudo seguiu os seguintes procedimentos:  

1. relacionar os dados coletados por observação no local às entrevistas 

realizados junto aos sujeitos de pesquisa, além de relacionar a FEVEST  

com as feiras setoriais encontradas na bibliografia estrangeira  para que por 

comparação e justaposição se pudessem delinear fatores constituintes do 

objeto de estudo em questão. 

2. agrupar depoimentos em clusters de significados (o terceiro passo sugerido 

por Carvalho e Vergara (2002 apud CERCHIARO, SAUERBRONN E 

AYROSA 2004, p.7). Os clusters encontrados na pesquisa foram agrupados 

segundo uma base pré-determinada em tabela à página 57 (BONOMA apud 

NYSTROM; SANGBERG, 2000), a qual representa a divisão dos 



 

benefícios ao se participar em uma feira setorial, dividida ainda uma 

segunda vez em atividades comerciais e não- comerciais e suas respectivas 

sub-atividades, por sua vez, acrescidas de clusters de significados estes sim 

colhidos em entrevista e observação. Procurou-se relacionar os clusters que 

emergiram da coleta de dados aos temas sugeridos pelo autor acima citado 

como atividades comerciais e não-comerciais.  

  

O resultado final da redução fenomenológica é o agrupamento dos depoimentos em 

clusters de significados. Assim, surgem as categorias de significado, as que se constituem nos  

significados que sofreram erupção no processo de redução.  

No terceiro passo encontra-se o exercício de “visadas”, descritas por Thiry-Cherques 

(2003 apud CERCHIARO; SAUERBRONN; AYROSA, 2004, p.7) como “diferentes modos 

de ver o objeto”, e ainda dizem (2004, p. 7) que as “várias visadas são necessárias porque o 

pesquisador que se utiliza do método fenomenológico não consegue observar o fenômeno na 

sua totalidade”. Portanto, aproveitando-se dos clusters formados após a primeira redução, 

iniciou-se por compreender o fenômeno dividido em partes menores de atividades e, depois, 

primeiramente, em atividades comerciais agrupadas e, a seguir, por sua vez, não-comerciais  

também agrupadas como um todo. Ainda nesse passo, segundo a seqüência sugerida por 

Carvalho e Vergara (2002 apud CERCHIARO, SAUERBRONN E AYROSA, 2004, p.7), que 

corresponde a “reunir estas formações grupais em unidades maiores para que se possa ter uma 

descrição geral da experiência interativa”, procedeu-se à reunião dos dados obtidos através 

dos vários agentes entrevistados, os quais foram confrontados como um todo para que se 

pudesse analisar se havia algum cluster de significado ultrapassando seus próprios limites, 

absorvendo assim o espaço de um cluster que o pudesse abarcar como um todo, ou se a 

compreensão do pesquisador estaria limitada, deixando de captar outros significados  



 

relevantes apresentados pelo fenômeno. Além disso, nesse passo, as questões norteadoras  

foram colocadas lado a lado com os dados colhidos e suas respectivas análises para que se 

pudesse analisar a partir de uma visão global e sistematizante de suas interações. Segundo 

(1990 apud COLTRO, 2000, p.39), a análise hermenêutica dá-se através de um “conflito de 

interpretações”. 

No último passo, segundo a seqüência de Carvalho e Vergara (2002 apud 

CERCHIARO, SAUERBRONN E AYROSA 2004, p.7), “discutir como a análise assim 

estruturada pode ajudar a gerar uma melhor compreensão da essência do fenômeno”, coube o 

exercício de redesligamento do objeto estudado a fim de obter isenção na descrição dos  

resultados. Esse redesligamento pode ser interpretado de igual forma à última etapa da 

seqüência de Thiry-Cherques (2003 apud CERCHIARO; SAUERBRONN; AYROSA, 2004, 

p.7), que corresponde a uma segunda redução: a redução eidética ou variação imaginativa.  

Essa etapa final representa a obtenção da essência do fenômeno, utilizando-se de 

intuição e da reflexão, dando-se não pela experiência, mas sim pelo processo intelectual.  

Merleau-Ponty (apud CERCHIARO; SAUERBRONN; AYROSA 2004, p. 6) descreve a 

redução eidética como “a resolução de fazer o mundo aparecer tal como é antes de qualquer 

retorno sobre nós mesmos, é a ambição de igualar a reflexão à vida irrefletida da 

consciência”. Nada pode ser pressuposto. Ele apóia-se no fato para, a partir desse, buscar a 

essência (eidos); mais especificamente, na contingência do fato.  Assim, graças ao "processo 

de variação imaginária”4, onde se aplica uma variação arbitrária a um dado sensível, pode-se 

considerar como essência, aquilo que coincide em todas as variações efetuadas. Esse processo 

é melhor descrito por Lyotard (1967, p. 16), quando ao considerar-se um dado sensível 

qualquer:  

fazemo-lo “ variar“  arbitrariamente, obedecendo apenas à evidência atual e vivida do 
eu posso ou não posso. A essência ou eidos do objeto é constituída pelo invariant e 

                                                 
4 Esse mesmo processo é chamado de variação eidetica por Husserl, segundo Dartigues, 1973, p. 



 

que permanece idêntico através das vari ações (...) A essência se experimenta pois  
numa intuição vivida.   
 

A redução eidética foi, pois, processada através da reunião dos clusters de significados  

(conjuntos de essências resultantes da redução fenomenológica) em um todo estrutural do 

fenômeno, para cada uma das entrevistas realizadas e, a partir daí, todas as variações  

sobrepostas até o atingimento de uma estrutura que permanecesse sempre a mesma. Dessa 

forma, através da reunião dessas essências, a redução eidética deve verificar a essência real a 

partir da descrição desses fatos, providenciando o correto ordenamento estrutural essencial do 

fenômeno. 

Além disso, os passos dois (mais especificamente a sua parte após a coleta de dados), 

três e quatro sofreram o processo sugerido por Masini (1989, apud COLTRO, 2000, p. 42), 

intitulado “O círculo hermenêutico” (Quadro 8): “1.Reunião de dados do vivido, fixado em 

sucessivos registros/relatos; 2. Análise/constituição de uma interpretação desses relatos do 

vividos; 3. Nova compreensão do fenômeno que se concretiza em uma nova proposta, 

repetindo-se o círculo”. 

 

QUADRO 8 : O Círculo Hermenêutico 

  

  

  

  

  

  

  

FONTE: COLTRO, Alex (2000, p.42) 
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INTERPRETAÇÂO
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 Portanto, os clusters de significados predominantes levantados na coleta foram 

constantemente avaliados em relação à concordância com objetivos balizados para esse 

estudo, sendo confrontados com os dados obtidos na pesquisa bibliográfica, através da 

triangulação de dados, que será tratada no item 3.4.2 (validade externa).  

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

  

Tendo-se já dissertado inicialmente sobre o método escolhido, é importante confirmar e 

explicar o porquê das técnicas a serem utilizadas. A partir da definição de método como o 

conjunto de técnicas seqüenciadas e correlacionadas para a consecução dos objetivos da 

pesquisa (CERVO e BERVIAN, 2002), esse tópico referenda-se a caracterização da pesquisa, 

de acordo com Vergara (1998, p. 44), primeiro quanto aos seus fins (objetivos) e, a seguir,  

quanto aos meios (onde se enquadram as técnicas). 

Portanto, para que se possam definir as técnicas a serem utilizadas, torna-se mister, 

antes, propor a finalidade da pesquisa. Dessa forma, será composto o delineamento dos 

objetivos a que cada técnica se propõe. Depois de definidos os tipos de pesquisa quanto aos 

fins, no sub-item seguinte, parte-se para a descrição dos tipos de pesquisa quanto aos meios, 

ou seja, as técnicas utilizadas para a obtenção dos dados. 

  

3.2.1 Quanto aos fins 

  

Quanto aos fins, o presente estudo subdivide-se em três tipos de pesquisa: exploratória e 

descritiva.  

Como as pesquisas qualitativas dependem diretamente do enquadramento determinado 

pelo pesquisador, e sobre isso Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (1999, p. 160) dizem que 



 

“(...) Dada à importância atribuída ao contexto nas pesquisas qualitativas, recomenda-se, (...)  

que a investigação seja precedida por um período exploratório”, acha-se perfeitamente 

justificável adotar-se procedimentos exploratórios a fim de melhor referendar o quadro 

teórico. 

Além disso, o tema do estudo acha-se muito pouco explorado, encontrando-se 

praticamente apenas pesquisas estrangeiras quanto à participação de MPE´s em feiras de 

negócios. Cabe especial atenção para o trabalho intitulado SME´s promotion activities in 

international trade shows – Seven case studies of Swedish shows (2000), o qual contribuiu de 

forma decisiva para o emprego da definição de uma importante linha mestra neste estudo, que 

foi a divisão das oportunidades geradas potencialmente por uma feira em duas categorias: 

atividades comerciais e não- comerciais (selling e non-selling activities).   

Por fim, a pesquisa ainda se insere no tipo exploratório pelo fato de existirem poucos  

estudos sobre feiras setoriais voltadas a atender as MPE´s. 

A pesquisa será, também, de caráter descritivo. Esse tipo de pesquisa busca o 

conhecimento e interpretação de um dado fenômeno sem com isso modificá-lo.  Por isso,  não 

há interferência no objeto de estudo, bastando como objetivo sua observação para que se 

possa proceder a sua descrição, classificação e análise.  

Para Cervo e Bervian (2002, p.66):   

a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos  
(variáveis) sem manipulá-los. Procura descrever com a precisão possível, a 
freqüência com que um fenômeno ocorre, sua rel ação e conexão com outros, sua 
natureza e caract erísticas.  
  

Mesmo assim, a pesquisa descritiva encontra-se livre do compromisso de explicar os  

fenômenos por ela descritos. Ela serve, outrossim, de base para que se possa desvendar os 

fenômenos em sua essência (VERGARA, 1998).  



 

Trata-se, portanto, dentro do possível5, de uma abordagem de tomada de conhecimento 

e análise preliminar de algumas variáveis presentes como forma de configurar um formato 

inicial e proposto para futuras pesquisas e avanços corretivos no tema.  

  

3.2.2 Quanto aos meios 

  

Como já visto no item 3.1.1, a pesquisa será iniciada através de um embasamento 

exploratório para que, dessa forma, possa-se melhor conhecer e definir o quadro geral da 

pesquisa. O tipo exploratório, neste caso, vai utilizar os seguintes meios: 

a. Pesquisa bibliográfica em livros, revistas de generalidades e especializadas, jornais, 

teses e dissertações através das quais possam se coletar dados diretos ou pistas para a 

indicação de entrevistas pessoais. As consultas serão feitas em bibliotecas de universidades da 

cidade do Rio de Janeiro.  

b. Pesquisa documental junto a instituições como SEBRAE e outras de aporte a 

pequenos empresários. 

c. Pesquisa telematizada em web sites de empresas, de assuntos referentes a marketing e 

empreendedorismo e de instituições de apoio a negócios como o SEBRAE. 

Tendo a pesquisa fins de descrição do fenômeno abordado, passa a ser necessária a 

utilização de meios de pesquisa que possam captar dados qualitativos in loco e que permitam 

melhor conhecer e avaliar as relações existentes entre os vários aspectos envolvidos em uma 

feira setorial. Em relação às pesquisas qualitativas de campo, Richardson (apud REINERT, 

2004, p. 78) diz que estas “exploram particularmente as técnicas de observação e entrevistas 

devido à propriedade com que estas penetram na complexidade de um problema”.  

 

                                                 
5 Para Mattar (1999, p.98), é “praticamente impossível o estabelecimento de relações de causalidade 
entre as variáveis de marketing”. Apenas através da eliminação de variáveis que se destacam como 



 

Vergara (1997, p.14) diz que: 

no método fenomenológico o pesquisador obtém os dados de que necessita na 
observação, em entrevistas e questionários não estruturados, nas histórias de vida,  
em conteúdos de textos, enfim, em tudo aquilo que lhe permita refletir sobre os  
processos e interações. 
  

A observação participante é conceituada por Moreira (2002, p.52) como “uma estratégia 

de campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação 

intensiva em ambientes naturais, entrevistas informais e análise documental”. 

Outro aspecto desse tipo de observação refere-se ao encontro cognitivo existente entre o 

pesquisador e o entrevistado. A partir da interação entre os dois personagens, podem surgir 

significados reais ou distorcidos. Iacobucci (2001, p.202) diz que: 

(...) A rigor, a observação participativa é um aglomerado de t écnicas utilizadas para 
descobrir, interpretar e representar fenômenos de maneira abrangente e holística.  
Com freqüência, a análise completa depende de uma compreensão negociada acerca 
das perspectivas do informante e do pesquisador. 
  

A observação, portanto, será assistemática e participante, com nível de envolvimento, 

de acordo com Gold apud Moreira (2002), de “observador como participante”. 

Quanto às entrevistas, Iacobucci (2001, p.203) afirma serem “(...) um amplo espectro de 

inquirição focalizada (...). Também são utilizadas para penetrar o mundo fenomenológico-

existencial dos informantes”. Elas serão abertas e semi-estruturadas e pessoais com os sujeitos 

indicados no item 3.3.2 (Amostra). 

Por isso, a fase seguinte abordará a coleta de dados primários obtidos por meio de 

pesquisa de campo, através de entrevistas semi-estruturadas e observação participativa.  

Maiores detalhes desses meios  ou técnicas de pesquisa serão tratados quando da análise 

de sua aplicação nos itens 3.3 (Coleta de dados), mais especificamente no subitem 3.3.1 

(Instrumentos de coleta [técnicas]) e no item  3.4 (Tratamento de dados). 

 

 

                                                                                                                                                         
totalmente ausentes de influência, é que se pode alcançar algum nível de causalidade. 



 

3.3 UNIVERSO E SELEÇÃO DE ENTREVISTADOS 

  

3.3.1 Universo  

  

No presente estudo, o universo é constituído pelas empresas expositoras, tanto as 

MPE´s, fabricantes do produto final, inseridas das redes produtivas de vestuário íntimo da 

região de Nova Friburgo (RJ), quanto fornecedores inseridos nessa mesma rede, além dos  

grandes fornecedores nacionais e internacionais, também como os compradores em geral,  

todos eles ligados direta ou indiretamente a edição de 2005 da FEVEST.  

A 13º FEVEST (edição 2005) divide os expositores segundo dois grandes aspectos: 

confecções e fornecedores. Para fins de organização da pesquisa acrescentam-se mais duas  

categorias de expositores: instituições governamentais e veículo de mídia. 

As confecções serão em número de 74, divididas nas categorias moda dia, moda noite, 

moda dia e noite, fitness/praia, erótica e sexy.  

Quanto aos fornecedores, consta a participação de 32. Para fins didáticos, procedeu-se a 

divisão em dois grupos: fornecedores de insumos e fornecedores indiretos (empresas de 

logística, exportação, transportes, etc).  

Ainda fazem parte do universo da FEVEST, como expositoras, associações e federações  

de apoio ao empreendedorismo, instituições financeiras e governamentais de apoio a 

produção e comercialização, das esferas municipal, estadual e federal.  

  

3.2.2 Seleção dos entrevistados 

 

Devido ao caráter fenomenológico da pesquisa, adotar uma amostragem representativa 

mostrar-se-ia inapropriado.    



 

Baseando-se em Bauer e Gaskell (2002), será utilizada uma proposta alternativa de 

coleta de dados através da construção de um corpus, o qual pode ser definido de acordo com 

os autores acima (2002, p.44) como “uma coleção finita de materiais, determinada de antemão 

pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá trabalhar”. 

Um dos benefícios permitidos pela utilização de corpus é a possibilidade de alcançar as  

variedades existentes entre temas, crenças, práticas sociais, comportamentos, preconceitos etc, 

variedades essas ainda desconhecidas pelo pesquisador e, por isso, sem que esse ainda 

conheça sua distribuição (BAUER e GASKELL, 2002, p.55).  

O corpus será construído a partir de quinze entrevistas, sem haver procura por dados  

financeiros específicos, mas sim, pela ocorrência do ganho de conhecimentos, 

competitividade e vendas durante a participação na feira setorial estudada. 

Os critérios utilizados para a seleção dos entrevistados foram dois: que a empresa 

houvesse participado da FEVEST como expositor ou visitante pelo menos em uma das  

últimas cinco edições e que houvesse viabilidade de acesso a gerentes ou proprietários que 

pudessem prover a pesquisa com dados relevantes. A seguir, a relação de entrevistados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 9: Relação dos entrevistados 

CÓDIGO 
PARA 

CITAÇÃO 
NOS 

RESUL-
TADOS 

 
 

EMPRESA 

 
 

NOME 

 
CARGO / FUNÇÃO 

(E1) Contratado pelo Sindvest Walter Rodrigues Estilista 

(E2) Senai Moda  Monique Alves  Estilista 

(E3) Exporta Cidade  Elizabeth Muylaert Consultora 

(E4) De Chelles Paulo de Chelles  Proprietário 

(E5) Canela Augusto Campos Proprietário 

(E6) Hak Marco Aurélio Ieker dos 

Santos 

Diretor Comercial 

(E7) CCM Fitness Marísia Cordoeira Gerente Comercial 

(E8) Oito Estilos  Kátia Barbosa Proprietária 

(E9) Roupa de Baixo  Cristine de Carvalho  Proprietária   

(E10) A Bianquini Gisele Bianquini  Proprietária   

(E11) Lucitex  Nelci Layola Proprietária 

(E12) Sindvest (Sindicato das 

Indústrias do Vestuário de 

Nova Friburgo) 

 

Natália 

Responsável pela 

Comunicação 

(E13) Barudan  Peter Vorbau  Marketing 

(E14) Senai Moda Milena R. Cariello  Estilista 

 

(E15) 

 

Instituto Nacional de 

Tecnologia (Progex-RJ) 

 

Luiz Fernando Vieira e 

Lílian Grace Aliprandini 

Engenheiro Mecânico 

e Engenheira 

Agrônoma 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

3.4.1 Instrumentos de coleta (técnicas) 

  

Afora os instrumentos bibliográficos consultados e citados no item 3.1.2., será realizada 

pesquisa de campo através de visita a FEVEST e a empresas envolvidas nessa feira.  

Encontra-se o conceito de pesquisa de campo em Ruiz (2002, p.50), já que ela “consiste 

na observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro 

de variáveis presumivelmente relevantes para ulteriores análises”. 

Quanto ao método de trabalho in loco, a escolha recaiu sobre entrevistas e observação 

participante.  Torna-se importante salientar o cuidado assumido diante dessa etapa no que 

tange a promover a correta descrição das experiências vivenciadas pelos participantes, sem 

extrair-lhes o caráter holístico e interativo. Assim, Carvalho e Vergara (2002, p.85) reportam 

a situação, dizendo que “o pesquisador deve dirigir sua atenção para as transações sociais e 

para as interações entre pessoas e eventos, sob uma ótica naturalista, participativa e 

interpretativa”. 

 

3.4.1.1 Observação participante 

  

Para Ruiz (2002, p.53), observar é “aplicar a atenção a um dado fenômeno ou problema, 

captá-lo, retratá-lo tal como se manifesta”. 

Quando um estudo não conta com hipóteses causais, as quais vão determinar focos  

apriorísticos acerca do fenômeno estudado, e também por isso não existe um conjunto pré-

estabelecido de categorias, a observação utilizada é a assistemática, sendo que a sua forma 

mais freqüentemente encontrada nos estudos sociais é a observação participante (SELLTIZ, 



 

1974). No entanto, por mais que se tenha a idéia de participação ativa do pesquisador 

colocando-se no papel dos atores, Gold apud Moreira (2002) desmistifica essa questão 

determinando quatro níveis de envolvimento na coleta de dados: o participante completo, o 

participante como observador, o observador como participante e o observador completo. 

Para esse estudo será utilizada a observação participante com nível de envolvimento de 

“observador participante”, onde segundo Moreira (2002, p.54), “o pesquisador interage pouco 

com os sujeitos, uma vez, talvez duas vezes. O contato com os sujeitos é bastante breve”. 

A observação participante constitui importante ferramenta de obtenção de dados  

primários através da apreensão de aspectos não mencionados em bibliografia e, também, pelo 

seu cruzamento e confirmação com as entrevistas efetuadas. Ainda, ao se valer desse 

instrumento, o pesquisador pode imergir no contexto dos sujeitos, colocando-se no lugar deles  

e, dessa forma, procurar entender suas reais motivações. 

Esse tipo de observação é conceituado por Moreira (2002, p.52) como sendo: 

uma estratégia de campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os  
sujeitos, a observação intensiva em ambientes naturais, entrevistas abertas informais  
e análise documental. 
  

 Também cabe destacar que a observação será de ordem transversal, limitando-se ao 

período de realização da FEVEST, edição 2005.  

   

3.4.1.2 Entrevistas 

  

Como, segundo Moreira (2002, p.103), “na pesquisa empírica, ao menos na rotina dos  

casos, quem vive a experiência não é o pesquisador, mas sim o sujeito da pesquisa”, na coleta 

de dados por entrevistas pessoais, os informantes foram micro e pequenos empresários e 

compradores independentes que participaram da FEVEST 2005.  

As entrevistas compõem o quadro de técnicas desse estudo e permitem a coleta de dados  

relevantes na medida em que, segundo Iacobucci (2001, p.205), as mesmas levam o 



 

pesquisador “mais fundo ao reino fenomenal do informante, permitindo uma exploração 

sistemática da experiência física e metafísica dele”.  Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa (2004) 

recomendam entrevistas em profundidade semi-estruturadas.  

No caso das empresas que participaram da FEVEST, indica-se como recomendável 

proceder à entrevista com os próprios proprietários das confecções, e em relação a grandes  

empresas que também participaram, com os gerentes que estiveram presentes na feira. A 

escolha recaiu sobre esses sujeitos devido ao seu grau de responsabilidade quanto ao 

envolvimento de suas empresas no evento, e, portanto, encontram-se respaldados de alto grau 

de responsabilidade quanto aos resultados obtidos.  

Essas entrevistas serviram de fundamento adicional para o posterior processo de 

redução eidético, somado ao conjunto de percepções já adquiridas pelo pesquisador em 

contato com o ambiente pesquisado, já que se pode creditar o entrevistado como portador de 

informações fenomenológicas relevantes. Segundo Moreira (2002, p. 105):  

Pelo menos provisionalmente, (...) é possível assumir a possibilidade de uma 
percepção direta da outra pessoa como pessoa, pelo menos de alguma forma 
rudimentar. Tal percepção mínima do outro pode ser considerada como 
fenomenologicamente estabel ecida. 
  

A pesquisa em questão busca compreender os fatos e não as crenças que os participantes 

possam ter. No entanto, é importante ter acesso a essas crenças para que se possa auferir até 

onde elas interferem na observação concreta dos entrevistados quanto às atividades  

comerciais e não-comerciais presentes no fenômeno. Por isso, a entrevista semi-estruturada 

em profundidade mostra-se adequadamente capaz de captar as variações perceptivas e 

emocionais ocorridas no momento da coleta. Selltiz e outros (1975, p.294) afirmam que “a 

flexibilidade da entrevista (...) parcialmente assistemática [ou semi-estruturada], se 

adequadamente usada, ajuda a revelar aspectos afetivos e carregados de valor das respostas da 

pessoa, bem como a verificar a significação pessoal de suas atitudes”. 



 

Para tanto, objetivando alinhavar o referencial teórico consultado com as opiniões dos  

entrevistados, e por sua vez, com os objetivos do estudo, o roteiro da entrevista semi-

estruturada, com base também na pesquisa de campo realizada durante o evento, procurou 

responder ao seguinte problema de pesquisa: 

  

Como as feiras de negócios setoriais podem ser consideradas um fenômeno de 

marketing para as empresas de arranjos produtivos locais? 

  

Ao se buscar resolver o problema supracitado, deve-se procurar responder onde o 

marketing passa a existir no fenômeno FEVEST, ou seja, quais ganhos envolvendo a 

atividades comerciais  e não-comerciais relacionadas à matéria marketing ocorreram junto aos  

entrevistados.  

Dessa forma, as perguntas estão relacionadas ao retorno obtido pelas empresas, os 

resultados alcançados com a participação na feira.  

No entanto, é mister deixar claro que ao se valer do método fenomenológico, dado suas  

características extremamente qualitativas, não se intenta auferir com exatidão os resultados 

obtidos em cada uma das atividades correspondentes ao marketing e, muito menos, relacioná-

las em uma escala de valor.  

O objetivo, ao responder ao problema de pesquisa, será alcançado através da apreensão 

da presença dos aspectos relacionados às atividades comerciais e não-comerciais, citados no 

item 3.4 (Tratamento dos dados). 

  

 

 

 



 

3.3.4.2.1 Construção do roteiro de entrevista 

  

O procedimento de elaboração do instrumento de entrevista deve obedecer a alguns  

princípios. Dessa forma, para Cervo e Bervian (2001, p.45): 

(...) A preocupação básica ao el aborar as perguntas deve ser, além da validade, a 
finalidade e a relação das questões com o objeto da pesquisa (...) As perguntas, em 
maior ou menor número, devem sempre colher informações a respeito das variáveis  
e hipóteses de trabalho.  
  

Por isso, as entrevistas devem obedecer à exploração bibliográfica inicial e serem 

escritas de modo a responder as proposições hipotéticas do estudo. Elas foram realizadas em 

duas fases: durante a FEVEST e posteriormente ao evento em visitas as empresas.  

Na primeira fase, realizou-se entrevistas informais e não estruturadas através de 

presença física a fim de traçar os primeiros padrões de raciocínio e impressões de 

participantes escolhidos ao acaso ou por indicação de outros participantes. O objetivo desse 

contato preliminar foi promover um reconhecimento dos públicos envolvidos e moldar um 

esboço de como eles visualizam o fenômeno. 

Na segunda, a partir das entrevistas realizadas in loco e da observação participante foi 

possível captar informações e diretrizes para a melhor conformação dos tópicos da entrevista 

a ser realizada junto aos informantes selecionados durante a feira. A seleção foi processada 

através de recomendações pessoais e aproximação “fria” no local do evento, o que facilitou 

sobremaneira a obtenção da colaboração dos devidos colaboradores. Neste caso, elegeu-se a 

entrevista semi-estruturada (ou parcialmente assistemática), mais especificamente, a 

entrevista em profundidade6 para que se possam apurar as principais impressões dos 

participantes, através do telefone ou presença física. 

                                                 
6 Selltiz e outros (1975, p.294) diz que esse tipo de entrevista  “apresentam várias formas e recebem 
vários nomes”. Entre eles, os autores destacam a entrevista ‘profunda’. 



 

O processo de elaboração das perguntas recaiu sobre o material que foi recolhido nas  

visitas preliminares e sobre toda bibliografia de feiras setoriais e, também, a específica da 

FEVEST.   

Assim, ao se partir para a elaboração das questões, chegou-se à necessidade dos três 

norteadores destacados abaixo: 

• Identificação das seguintes variáveis para o entrevistado: atividades comerciais e não-

comerciais, e outros benefícios e desvantagens encontrados na FEVEST. 

• Na seleção do tipo de pergunta, optou-se pelo lançamento de idéias–chave e ver como 

o entrevistado interpretava o que se disse.  Orientá-lo apenas em caso de total 

desconhecimento sobre a questão. 

• A seqüência foi alterada segundo o entrevistado e o direcionamento do diálogo no 

momento da entrevista. 

A seguir, disponibiliza-se as perguntas da entrevista, ressaltando que por tratar-se de 

entrevista semi-estruturada em profundidade, nem sempre a mesma ordem foi mantida. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Quais são os ganhos ao se participar de uma feira setorial de negócios voltada a pequenas 

empresas em relação aos seus objetivos?   

2. Com a participação, a empresa se beneficiou de:   

Atividades comerciais envolvidas: 

2.1. expansão e fortalecimento da participação nos seus atuais mercados;  

2.2. identificação de novos mercados e novos nichos; 

2.3. aquisição de informações acerca de novidades e tendências de mercado; 

2.4. aquisição de novos clientes; 

2.5. estabelecimento de contato com clientes potenciais; 



 

2.6. identificação e benchmarking de atuais e novos concorrentes 

2.7. identificação de futuros concorrentes 

2.8. visualizar estratégias potenciais de promoção comercial e de pós-venda 

Atividades não-comerciais envolvidas: 

2.9. Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências 

do mercado; 

2.10. Investigação da necessidade de descontinuação de alguns produtos;  

2.11. Descoberta de oportunidades de desenvolvimento para novos produtos 

2.12. Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 

2.13. Tomar conhecimento de normas e regulamentos que interferem em seus 

produtos; 

2.14. Treinamento de sua mão-de-obra no contato com os seus públicos; 

2.15. Identificação de necessidades de treinamento e desenvolvimento da mão-de-

obra;  

2.16. Verificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 

2.17. Verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e 

distribuição; 

2.18. Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 

técnica; 

2.19. Fortalecimento de redes e parcerias produtivas entre empresas; 

2.20. Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, 

etc 

2.21. Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento.  

3. A feira permitiu o estreitamento de laços/aumento da confiança/formação de parcerias em 

relação a instituições financeiras?  



 

4. A feira permitiu o estreitamento de laços/aumento da confiança/formação de parcerias em 

relação a fornecedores?  

5.  Houve ganhos em termos de difusão de ideologias e valores comuns 

   

3.5 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Ao se cruzarem os dados colhidos em pesquisa de campo com a bibliografia estrangeira, 

o cuidado com interpretações, análises e conclusões devem ser refinados, segundo Iacobucci 

(2001, p. 200) por uma análise “hermenêutica e interativa, e ocorre por meio de um método 

comparativo constante”, já que a proposta de qualquer modelo em ciências sociais está ligada 

circunstancialmente às variações ambientais e de diversos fatores não controláveis e 

quantificáveis.  

Ruiz (2002, p.50) reforça a impossibilidade de se enquadrar a realidade em padrões  

formalmente exatos, e justifica que a pesquisa qualitativa:  

não permite o isolamento e o controle das variáveis supostamente relevantes, mas  
permite o est abelecimento de relações constantes entre determinadas condições – 
variáveis independentes – e det erminados eventos – variáveis dependentes -,  
observadas e comprovadas.  
  

Como análises extremamente qualitativas se propõem a futuras adaptações e correções  

de rota, é importante observar que as inferências do pesquisador estão sempre sujeitas ao 

ângulo de observação proposto pelo estudo. Segundo Cerchiaro, Sauerbronn e Ayrosa (2004, 

p.2), os trabalhos de característica interpretacionistas têm “servido para a formulação de 

modelos que posteriormente poderão ser testados para generalizações pela população por 

métodos positivistas/quantitativos”.  

O processo de tratamento de dados inicia-se no item (3) “agrupar os depoimentos em 

clusters de significados” do passo dois até o final do quarto e último passo (QUADRO, p.72). 

Toda essa seqüência foi descrita no item 3.1 (Descrição dos Passos metodológicos da 



 

fenomenologia). Portanto, no presente tópico, apenas as validades interna e externa são 

abordadas. 

 

  3.5.1 Validade interna 
 
 
 

A utilização da fenomenologia no presente estudo vem de encontro ao objetivo da 

compreensão de como a FEVEST representa um fenômeno de marketing, onde além dos  

aspectos  comerciais,  também  ocorrem  trocas  de  conhecimentos  dentro   dos   contextos 

específicos de empresas do APL, para que – como já dito antes – se possa proceder a futuras 

pesquisas junto a essa feira objetivando encontrar padrões quali-quantitativos. Ou de outra 

forma, a partir dos dados encontrados nessa pesquisa, realizar um estudo de maior espectro 

quanto ao número de empresas pesquisadas participantes de uma ou mais edições da feira.  

Na fenomenologia, a validade interna está subjugada às reduções fenomenológicas e 

eidéticas, na medida em que é através delas que o pesquisador transpassa da intuição do 

fenômeno e imersão no ambiente de estudo para os estágios objetivos como a busca da 

essência do fenômeno anterior à observação humana.  

Segundo Serapioni (2000, p.188),  

os métodos quantitativos são débeis em termos de validade interna (nem sempre 
sabemos se medem o que pretendem medir), entret anto são fortes  em termos de 
validade externa: os resultados adquiridos são generalizáveis para o conjunto da 
comunidade. Ao contrário, os métodos qualitativos têm muita validade interna 
(focalizam as particularidades  e as especi ficidades dos grupos  sociais estudados),  
mas são débeis em termos de sua possibilidade de generalizar os resultados para toda 
a comunidade. 
 

O rigor científico nas pesquisas fenomenológicas segue a lógica de que a teoria não 

deve se destacar quanto à experiência, onde a própria essência dos fenômenos não se dissocia 

dos fatos constatados (BRUYNE apud CERCHIARO; SAUERBRONN; AYROSA, 2004). 

Sendo assim, a validade interna neste tipo de pesquisa, segundo Janesick (apud 

CERCHIARO; SAUERBRONN; AYROSA, 2004, p.8), “está relacionada com a descrição e 



 

explicação e se a explicação se “encaixa” na descrição”. Por isso, o rigor metodológico deve 

recair sobre o formato da coleta de dados (CERCHIARO; SAUERBRONN; AYROSA, 

2004). 

  

3.5.2 Validade externa 

  

Em relação à validade externa, tange dizer que pesquisas qualitativas procedem a 

recortes intencionais no recrutamento dos sujeitos, visando os que se enquadrem a priori 

dentro de características desejadas para o estudo7. Generalizações estatísticas, portanto, 

tornam-se inviáveis, também pelo pequeno número de sujeitos selecionados. Segundo 

Cerchiaro, Sauerbronn, Ayrosa (2004, p.9), “a única generalização possível é a generalização 

lógica ou naturalística e servir como base para outras investigações”. 

A categorização de temáticas predominantes levantadas junto aos participantes será 

avaliada de acordo com os objetivos estabelecidos para esse estudo, segundo a abordagem 

fenomenológica. Para tanto, há que confrontá-los aos dados obtidos na pesquisa bibliográfica, 

a fim de uma maior certificação de validade das variáveis envolvidas. 

A confrontação se dá por meio da triangulação, definida pelo Instituto Observatório 

Social (2005) como “o uso combinado deste conjunto de métodos e técnicas permite fazer o 

que se chama de triangulação, o confronto de informações de fontes diferentes para reduzir a 

possibilidade de uma análise tendenciosa”. 

A combinação de perspectivas diversas acerca do fenômeno em pauta pode acontecer 

por (CERCHIARO; SAUERBRONN; AYROSA, 2004): 

• por triangulação de dados, onde são utilizadas fontes variadas de dados, 

                                                 
7 Este ponto refere-se ao item três dos passos para coleta e tratamento de dados sugerido por Cerchiaro,  
Sauerbronn , Ayrosa (2004), que corresponde a (3) Agrupar os depoimentos em clusters de significados. 
  



 

• por triangulação de investigador, quando a pesquisa se vale de um número de 

pesquisadores,  

• por triangulação de teoria, abordando-se perspectivas múltiplas ou 

• por triangulação metodológica, onde métodos variados são utilizados.  

Neste estudo, foi utilizada a triangulação de dados através de fontes variadas como 

bibliográficas, observação participante e entrevistas pessoais com diferentes tipos de atores. 

 

3.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

  

Sabendo-se que estudos qualitativos envolvem fatores referentes à pessoalidade do 

pesquisador como, por exemplo, a seleção do ângulo e o enfoque das questões do fenômeno a 

ser estudado, esse tipo de pesquisa reside na compreensão de que os resultados obtidos 

limitam-se às condições espaço-temporais do fenômeno trabalhado, a seleção dos  

entrevistados, e das condições  particulares de observação do pesquisador nos momentos de 

pesquisa de campo. Para Goldenberg (1997, p. 55), “a pesquisa qualitativa depende da 

biografia do pesquisador, das opções teóricas, do contexto mais amplo e das situações que 

ocorrem no dia-a-dia da pesquisa”.  

Como já citado mais acima, o estudo também se limita pela seleção de atores para 

entrevistas, dado que o número de empresas a que o tema se refere é imenso, portanto, 

efetuando-se uma amostra não-probabilística por conveniência. 

Outra limitação está contida no escasso referencial teórico específico sobre feiras  

setoriais, pelo menos em termos de que se possa ter acesso público.   

Também é limitado pelo curto período de duração desse tipo de evento que, geralmente, 

tem a duração variando entre poucos dias a uma ou duas semanas.  



 

Desconsideram-se outros fatores influenciadores a uma participação proveitosa em uma 

feira de negócios como, por exemplo, a capacidade de uma empresa gerar excelentes contatos 

durante todo o ano, o que lhe permitirá gerar ações mais efetivas em termos de vendas durante 

uma feira, portanto sendo desconsiderado o objetivo de criticar o modelo de aproveitamento e 

maximização de resultados em uma feira de negócios por parte dos participantes do estudo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADO DA PESQUISA 
 
 

O que se buscou verificar através de pesquisa de campo foram os  benefícios obtidos ou 

não pelos expositores da FEVEST em relação aos fatores comerciais e não-comerciais  

propostos por Bonoma (1983 apud NYSTRON; SANGBERG, 2000), além de outros 

benefícios intangíveis que se pressupõe existirem em uma feira setorial de APL´s como troca 

de conhecimentos, estabelecimento de redes de relacionamento, difusão de ideologias e 

valores comuns, tendências de moda e comportamento, formação e incremento das redes de 

empresas, etc.  

Assim, essa investigação pretendeu verificar quais os benefícios obtidos ou não e como 

eles influenciaram positivamente as empresas expositoras. 

A partir da coleta de informações e percepções dos entrevistados, pode-se avaliar 

exploratoriamente o assunto pesquisado, pretendendo-se sugerir novos estudos 

complementares. 

Para facilitar a compreensão deste capítulo, procede-se um quadro sintético reunindo os  

passos metodológicos aos resultados obtidos. 

 

4.1 A ANÁLISE DOS DADOS COLHIDOS 

 

Antes da descrição dos resultados, apresenta-se a seguir os quadros com a síntese do 

que se obteve pela pesquisa em relação a cada uma das três partes da suposição para melhor 

entendimento dos assuntos pesquisados.   

 

 

 



 

4.1.1 Primeira parte da suposição: 

 

Não devem ser considerados apenas os benefícios tangíveis da participação em uma 

feira setorial, mas, também, o intangível como troca de conhecimentos, estabelecimento de 

redes de relacionamento, difusão de ideologias e valores comuns, tendências de moda e 

comportamento, formação e incremento das redes de empresas, etc.  

• Objetivo Intermediário: Analisar o fenômeno pelas óticas dos benefícios tangíveis e 

intangíveis (os intangíveis como trocas de conhecimentos, estabelecimento de redes de 

relacionamento, difusão de ideologias e valores comuns, tendências de moda e 

comportamento, formação e incremento das redes de empresas, etc).  

 

A) Difusão de valores e ideologias 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Em entrevistas informais durante a feira, reportagens em jornais e revistas e nas 

entrevistas semi-estruturadas após a feira, observou-se uma idéia comum da importância de 

melhorar a qualidade e imagem dos produtos do pólo, provendo-os com diferenciais enquanto 

produtos e marcas. Esse ideal tomou vulto através da preocupação e medo provocado pelos  

produtos vindos da China com preços muito baixos e relativa qualidade. 

 

ANÁLISE: 

 

A FEVEST é organizada e promovida pelo Sindvest (Sindicato das  Indústrias do 

Vestuário de Nova Friburgo), com apoio da FIRJAN e do SEBRAE, e a divulgação da feira 



 

cabe à agência Fábrica de Idéias. O objetivo do evento, segundo reportagem da revista Cida 

Mold´s (2005), também expondo na feira, “é consolidar o Pólo de Moda Íntima de Nova 

Friburgo como o principal centro de produção de lingerie do país”.  

A participação de Walter Rodrigues junto ao pólo, e principalmente durante a feira, com 

todo o seu conhecimento acerca de moda, permite que ele se relacione com várias confecções  

e fornecedores, direcionando o pólo para onde ele deve seguir em termos de tendências  

incrementado a qualidade dos produtos. A sua imagem também é utilizada pelo pólo para 

criar associação com alta costura.  

Todos os empresários consideram a feira como uma ferramenta de difusão e propagação 

de ideologias e valores do APL, no entanto admitem que o ganho nesse aspecto ocorre nas  

reuniões pré-feira, onde a interação entre eles é maior devido a necessidade de cooperação nos  

preparativos para a feira.  

Um pensamento que se destacou durante a feira foi a preocupação com a concorrência 

vinda da China. Com preços muito baixos, os empresários encontravam-se atentos para o 

perigo desse tipo de concorrência, e faziam circular através do boca-a-boca a necessidade de 

capacitação do pólo em termos de qualidade e diferenciação de seus produtos. Esse aspecto é 

considerado de tal forma crucial que, na edição de 2006 da FEVEST, será entregue o Prêmio 

de Qualidade do pólo para três itens: qualidade na exportação, no design e a responsabilidade 

social. Pelo comentário de E11, observa-se o movimento em conjunto das empresas: 

 

“(...) O pólo se uniu e viu a necessidade de instituir um prêmio para que todas as  

pessoas melhorem a sua qualidade em relação aos produtos e em relação às pessoas também”. 

 

As feiras setoriais têm o poder de aglutinar idéias e as redistribuir porque, segundo E12: 

“(...) A feira é um gerador de mídia espontânea e também de boca a boca”.  



 

B) Relacionamento interpessoal:  

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Através das entrevistas e observação, evidenciou-se a capacidade especial das feiras  

setoriais em promover a geração de interações pessoais, sejam por contatos espontâneos, 

apresentações pessoais, recomendações ou, ainda, estreitamento de laços entre pessoas e 

entidades já apresentadas. O ambiente de feira com suas novidades e a diversidade causada 

pela justaposição de atores com diversas funções e interesses estimula o estabelecimento de 

contatos comerciais e de troca de conhecimentos entre as pessoas, muitas vezes com 

prosseguimento e encontros posteriores a feira, e estabelecimento de relacionamento 

permanente. 

 

ANÁLISE: 

 

As ciências sociais buscam estudar as diversas pessoalidades interagentes em ambientes  

coletivos, para com isso apurar possíveis correlações, além de visualizar os infinitos pontos de 

referência de que podem partir de seus estudos. De acordo com Laing, Phillipson e Lee (1972, 

p.11): 

(...) Alguns filósofos, psicólogos e a maioria dos sociólogos reconheceram a 
importância do fato de que a vida social não é apenas constituída por uma 
multiplicidade de egos ou mim, senão também de você, ele, ela, nós e eles, e 
constataram que a experiência do você, dele ou deles ou a do nós, certamente pode 
ser tão primordial e decisiva como a experi ência do “ eu”,  senão mais. O 
fundamental aqui é compreender que eu não sou o único perceptor e agente em meu 
mundo. O mundo está povoado por outros também, esses outros não são simples  
objetos no mundo; são centros  de reori entação para o universo objetivo. Tampouco 
são simplesmente outros “ eus”. 
 

Dito isto, percebe-se que o contato humano, os desfiles de moda realizados durante a 

FEVEST e o movimento dos visitantes pela feira agregam uma emoção difícil de ser 



 

encontrada em uma loja ou indústria isoladamente. A efervescência do acontecimento 

proporciona momentos de prazer e real estabelecimento de estreitamento de laços e 

construção de maior intimidade entre expositores, compradores e o público. 

Além disso, a feira permite a aproximação e conhecimento de pessoas que estão 

substituindo outras em seus cargos, o que foi apontado nas entrevistas como um benefício 

muito positivo ao se participar de feiras. As pessoas se apresentam ou são apresentadas, já que 

as empresas mudam seus funcionários, os gerentes de bancos alternam-se, e daí por diante. 

A feira, por seu contexto implícito de acontecimento festivo, é um espaço que favorece 

a troca de idéias e conversação, possibilitando que importantes diálogos aconteçam e sejam 

ditas coisas que de outra forma não surgiriam. Emoções geralmente reprimidas em um 

contexto corporativo podem ser expressas em um ambiente como o de feiras setoriais.  

Outro aspecto a se destacar, foi a unânime opinião acerca da melhoria no layout de 

circulação da feira em relação às edições passadas e sobre a alta qualidade e uniformidade dos  

estandes. O layout facilitou a divisão dos espaços e, por conseguinte, o fluxo dos visitantes e a 

interação entre as pessoas.  

O relacionamento entre as empresas do APL, proprietários, gerentes e funcionários, a 

cada edição da FEVEST, consolida-se mais. A feira foi apontada como uma das poucas 

oportunidades das pessoas encontrarem-se e conversarem diversos assuntos. Além do mais, o 

ambiente festivo e estimulante favorece a expansividade emocional entre os atores do APL. 

Para E9, o estabelecimento de laços de amizade ocorre a cada nova feira e em relação 

aos expositores que estão posicionados em proximidade ao seu estande, pois por sair se 

ausentar pouco de seu estande, interage com os “vizinhos” mais vezes durante o período da 

feira:  

“(...) Sim. Conheço pessoas, faço amizades, porque a cada feira você fica perto de 

algumas empresas”. 



 

Observando-se o caráter agregador e estimulante em termos  de encontros entre pessoas, 

E1 considera a feira como uma “celebração”, definida por ele mesmo:  

 

“(...) Seria colocar em contato o pequeno fornecedor com o grande fornecedor, a micro-

confecção com a que já viaja para a Europa, etc. É a celebração da descoberta. Descobrir um 

pequeno que produz a tecnologia que a grande estava se “matando” para criar. É 

antropofágico porque cria uma competição saudável, uma confusão (caos criativo), vira um 

grande brainstorm. Um expositor percebe que um concorrente fez um estande muito mais  

bonito e com menos recursos financeiros; então, no ano que vem ele vai querer superá-lo em 

todos esses quesitos).  

 

C) Estabelecimento de redes de relacionamento 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Neste tópico, as empresas expositoras mostraram grande motivação em estabelecer 

redes de relacionamento através de encaminhamento de clientes e fornecedores umas às  

outras e também quanto à troca de informações relevantes para a criação de vantagens  

competitivas. A feira estimula atitudes colaborativas entre os expositores já que, por estarem 

alinhados em um mesmo espaço físico e por se tratar de um APL, as empresas solidarizam-se 

visando o crescimento entre si. 

 

 

 

 



 

ANÁLISE: 

 

Segundo Andersen e Kumar (2005, p.522), “É vastamente conhecido que relações  

pessoais atuam como um importante fator em atividades de marketing business to business  

(B2B)”. Através das entrevistas, constatou-se que ocorre de forma semelhante entre as 

confecções do APL ao que ocorre na relação comprador-fornecedor.  

Assim, quando os produtos não atendiam a um cliente ou mesmo após ele ter feito o 

pedido em um estande, e esse mesmo cliente necessitava de produtos complementares, o 

fornecedor o acompanhava até o estande recomendado e lhe apresentava pessoalmente ao 

responsável pela empresa expositora.  

Logicamente que a qualidade da empresa e dos produtos recomendados eram 

considerados, no entanto a definição do outro fornecedor se dava por uma relação de 

conhecimento e credibilidade entre os dois expositores. 

Dessa forma, E10 considera que a feira integrou bastante as empresas do APL e diz que: 

 

“(...) Havia dias em que uma confecção via que o cliente não tinha gostado muito da 

nova coleção ou do que havia no estande, mas sabia que o seu amigo de outra confecção teria 

coisas que ele gostaria. Então ele levava o cliente a esse estande”.  

 

E9 reforça a afirmação acima dizendo: 

 

“(...) Quando você trabalha com produto no atacado, seu cliente é um lojista que atende 

o público feminino em geral. Então, ele precisa de produtos com os quais você não trabalha. 

Ele então pergunta se você pode indicar alguém que produza um determinado produto e você 

indica aqueles com os quais você confia e que tenha qualidade. Às vezes você acabou de 



 

fechar uma venda no seu estande, e leva o cliente até o estande e apresenta ao dono da outra 

empresa”. 

Ainda, E7 corrobora com o fortalecimento das redes de relacionamento surgidas ou 

estreitadas através da FEVEST, afirmando que mesmo sendo fabricante de moda fitness, a 

empresa participa: 

 

“(...) principalmente, em termos de indicação, quando alguém passa no estande e 

pergunta onde poderia encontrar algum tipo de lingerie. A indicação ocorre porque se a 

pessoa não conhece nada da feira, ele fica perdida em meio a tantas opções”.  

 

Assim, a justaposição das empresas em um mesmo espaço físico auxilia a aproximação 

e fortalecimento das parcerias e relacionamento entre empresas do APL, porque muitas vezes  

o próprio visitante estimula, sem disso saber, o diálogo indireto entre os atores. 

Além de gerar integração entre as pessoas por recomendações de outras empresas, a 

pesquisa verificou que existe entre algumas confecções um senso de legitimização da empresa 

no pólo por participar da FEVEST. Ou seja, empresas que deixam de expor na feira podem 

estar agindo de individualmente e sem comprometimento para com o crescimento do APL. 

Isso porque a FEVEST pode ser considerada como ao grande vitrine do pólo para o Brasil e 

para o mundo. Dessa forma, E11 afirma que: 

 

“(...) Muitos compradores não compram uma coleção toda, porque na realidade 

quando chegam aqui, eles vão dividir com várias confecções para diversificar suas compras 

[mix de produtos], já que cada confecção tem sua especialidade. Normalmente a indicação 

ocorre. Eu tenho um cliente, por exemplo, que procura moda praia ou moda noite. Vou 

instruí-lo a procurar os melhores fabricantes nesses segmentos que estão na feira, porque não 



 

é conveniente indicar os que estão de fora. Porque quando as pessoas se reúnem para trabalhar 

juntos, as que ficam de fora fizeram uma escolha e deixam de ser confiáveis para o 

crescimento do pólo”. 

 

D) Imagem do APL e, por conseguinte, das empresas expositoras 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A FEVEST é uma ferramenta expressiva na construção e manutenção da imagem 

buscada pelo APL. A feira é considerada como gerador de mídia espontânea porque, por suas 

características de festividade e acontecimento, atrai jornalistas de vários meios. Além disso, a 

possibilidade de trazer atores renomados  do meio da moda e, com isso, divulgar a vinculação 

de imagem gerada por esses profissionais da moda junto aos jornalistas presentes na feira, 

transforma-a no principal veículo formador de opinião e imagem em relação ao APL.  

 

ANÁLISE: 

 

A presença de especialistas de renome da moda trouxe credibilidade para a FEVEST e o 

APL através de suas declarações. O SENAI organizou uma entrevista coletiva através do 

estilista Walter Rodrigues junto com Amin Mazloum, presidente do Sindvest (Sindicato das  

Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo), onde jornalistas de várias mídias entrevistaram-

nos. Como um aspecto positivo na construção da imagem do APL, na coletiva Walter 

destacou o aperfeiçoamento do layout e da circulação da feira, apresentando alta qualidade na 

divisão dos espaços coletivos e dos estandes, além da homogeneização dos estandes dos 

expositores em um patamar superior de qualidade, os quais deixaram de apresentar altos e 



 

baixos em sua apresentação.  O estilista ainda relatou a importância crescente da FEVEST no 

mercado nacional e internacional e seu aumento de público a cada nova edição. Como crítica, 

o estilista posiciona o pólo como muito fechado em si mesmo, necessitando abrir-se para que 

as pessoas possam saber o que está sendo feito, desenvolvido. Ele declarou que nada mais  

pode caminhar sozinho, a indústria tem que caminhar como um todo. 

A empresa E14, fornecedora de passamanarias, cordões e elásticos, objetiva manter sua 

imagem ligada a FEVEST como benfeitora. Isso acontece porque ela e outros poucos 

fornecedores investem um alto valor financeiro na compra de seus espaços na feira, e, por 

conta disto, as confecções são beneficiadas com um baixo valor na compra de seu espaço. 

Assim, a empresa pretende ser reconhecida como uma empresa que viabiliza a FEVEST. Em 

termos intangíveis, essa empresa é uma grande beneficiada da feira já que, com isso, pretende 

fidelizar seus clientes do APL. 

Outra empresa interessada na construção de uma imagem positiva é a confecção E4. 

Para ela, o retorno em publicidade institucional obtido com a feira é imenso. Estar presente 

representa expor-se ao mercado. Hoje, segundo seu proprietário, a E4 é uma referência de 

moda para o mercado de lingeries e seus lançamentos são aguardados com expectativa. Por 

isso, a feira representa um grande retorno de imagem para a empresa já que seus lançamentos 

servirão como inspiração para criação e cópia de muitas coleções pelo país.  

Apesar da existência de empresas que estão atualizadas e até lançando tendências, o 

proprietário da empresa E5 acredita que a feira reflete o perfil do pólo, caracterizado pela 

produção de uma grande quantidade de comoddities, atraindo o perfil de clientes dessa 

maioria de empresas, e menos da sua que fabrica produtos com grande diferencial,  identidade 

própria e alto valor agregado. Ele acha que o pólo deveria mudar o seu perfil para ser um 

formador de moda, já que em termos de design ainda é muito fraco. O empresário relaciona a 

imagem do pólo à de produtos sem design, sem sofisticação e com preços baixos.  



 

E) Troca de conhecimentos 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

 Como a grande maioria das feiras setoriais, um dos pontos altos em termos de 

benefícios tanto para visitantes quanto para expositores da FEVEST correspondeu à troca de 

informações e conhecimentos. Essa troca ocorreu tanto em termos interpessoais como, por 

exemplo, entre confecções expositoras, entre confecções e seus fornecedores, entre 

compradores e confecções, e instituições do pólo e empresas expositoras, como também por 

meio de lançamentos de catálogos do setor, sites do pólo, distribuição de revistas 

especializadas, workshops de moda, do desfile, dos visitantes que tanto absorveram novos 

conhecimentos como também os trouxeram para os expositores, além de incomensuráveis  

informações obtidas através da observação, uma vez que a feira reúne uma variedade de 

informações expostas no seu espaço físico. Dessa forma, uma alta densidade de informações é 

disponibilizada na FEVEST, por possibilitar os benefícios da coletividade formada em torno 

de sujeitos com atividades comuns, em um mesmo espaço físico-temporal.  

 

ANÁLISE: 

 

Um dos aspectos principais que explicam a riqueza de informações que podem e são 

disponibilizadas em uma feira setorial constitui-se na justaposição de diversos tipos de 

agentes com variadas atividades comerciais, compondo uma cadeia multidisciplinar de 

conhecimentos de alguma forma relacionados a um segmento de negócios. 

Dessa forma, como um fenômeno multifacetado, a FEVEST contou com a presença de 

expositores de negócios complementares como empresas do ramo de logística, revistas 

especializadas em moda e do setor financeiro (Banco do Brasil e Caixa Econômica federal).  



 

Também, entre as instituições governamentais presentes estiveram o SENAI / NAD, a 

FIRJAN, o Exporta Cidade (PROGEX - RJ) e a Prefeitura de Nova Friburgo através do 

estande de turismo de Nova Friburgo. Além disso, deve-se considerar a presença dos  

visitantes, que também podiam compartilhar informações com os  expositores, sendo 

formados, de uma forma sintética, por compradores de atacado, compradores de redes 

varejistas, compradores lojistas, compradores independentes, público em geral, além dos  

profissionais de mídia produzindo reportagens.  

Em termos de aquisição de conhecimento, também, o contato com concorrentes e com 

outros atores do setor em um mesmo espaço pode ser muito proveitoso. Pesquisar a 

concorrência e obter informações sobre o que estão produzindo, suas estratégias, novas  

técnicas de produção e treinamento são alguns dos fatores que podem ser apreendidos. O 

estilista Walter Rodrigues nota que hoje se encontram disparidades no APL como 

proprietários e estilistas que viajam regularmente para a França e outros que não vão além do 

Rio de Janeiro. Quando mais possibilidade os designers tiverem de interagir com a indústria, 

maior o crescimento do segmento. 

O simples fato de estarem reunidos e acondicionados em um mesmo espaço físico 

durante um período pré-determinado pode gerar troca valiosas de informação. Questionada 

sobre o estreitamento de laços entre as empresas do APL durante a feira, E6 respondeu: 

 

“(...) As pessoas estão lá [se encontram] e ocorre troca de informações sobre 

maquinário, etc”. 

 

As entrevistas também revelaram a presença de muitos visitantes de outros estados 

consultando o programa Exporta Cidade (PROGEX – RJ) sobre capacitação para exportar, os 



 

quais se identificavam como donos de confecções que vieram ver as novidades  da feira, fazer 

benchmarking dos produtos, etc. 

Afora os grandes compradores do varejo e os compradores atacadistas, os compradores 

independentes (revendem em outras regiões  para o consumidor final, sem ter lojas) compõem 

uma parcela significativa do volume de negócios. Eles aproveitam a feira para adquirir 

conhecimento sobre vários aspectos de inovação da moda, e apontam o evento como a única 

oportunidade onde podem ver “variedade” de produtos e as coleções completas de produtos 

de cada confecção e observar melhor a qualidade por comparação entre os expositores. Para 

eles, os estandes muito tumultuados dificultam as compras, mas mesmo assim os provêm com 

informações valiosas que de outra forma não conseguiriam obter. Eles também trazem 

novidades para as confecções sobre o que está sendo demandado no mercado. 

Outra novidade foi a liberação do acesso ao desfile para todo o público. Para as  

confecções participantes, a divulgação de suas coleções teve maior penetração junto ao 

público em geral. Para os compradores independentes, que não tinham acesso nos anos 

anteriores, faz muita diferença ver as peças nas modelos já que, dessa forma, podem-se 

observar as qualidades e defeitos das peças. 

O estilista paulista Walter Rodrigues realizou diversas parcerias com o Pólo de Moda de 

Nova Friburgo, desde a colaboração no desfile até a participação no projeto do NAD (Núcleo 

de Apoio ao Design) / SENAI – RJ. Para Rodrigues (2005), os eventos são fundamentais para 

que haja inovações resultantes de combinações de conhecimento, porque empresários de 

várias formações, estilistas, profissionais do segmento são justapostos, o que configura uma 

composição de informações e experiências compartilhadas. 

Outro momento significativo de troca de conhecimento ocorre nos encontros 

preliminares à feira onde são tratados vários assuntos da participação das empresas. Nesses 

momentos, os empresários encontram-se e, mesmo trabalhando individualmente, pelo fato de 



 

estarem ajustando-se para um evento em comum, ocorre a possibilitação de muito diálogo e 

troca de informações.  

Outro potencializador de divulgação e geração de conhecimento encontra-se no 

formato de palestras e workshops realizados no espaço da feira. O NAD (atual SENAI 

MODA), com um dos maiores estandes da feira, promoveu vários workshops e palestras sobre 

moda para apresentar seus lançamentos de serviços e tecnologia em design.  

 

4.1.2. Segunda parte da suposição:  

 

Além dos aspectos comerciais (selling activities), grandes ganhos são obtidos pela 

troca de conhecimento e experiências em termos produtivos, de tendências de mercado, 

desenvolvimento de produtos, entre outras informações relativas ao setor de negócios (non-

selling activities).  

 

• Primeiro Objetivo Intermediário: Descrever as feiras setoriais como um fenômeno 

de promoção de marketing para os atores envolvidos. 

 

Os expositores utilizaram várias ferramentas promocionais. As principais foram os  

folders e catálogos de alta qualidade gráfica, modelos utilizando peças nos estandes, espaços 

de coffee break para clientes e jornalistas, press releases, brindes como canetas etc, e 

participação no desfile. O Senai, ainda, promoveu uma entrevista coletiva através do estilista 

Walter Rodrigues junto com Amin Mazloum, presidente do Sindvest, onde jornalistas de 

várias mídias os entrevistaram. Os entrevistados foram dispostos de costas para o estande do 

NAD (SENAI) para que o nome da instituição pudesse aparecer nos registros dos fotógrafos e 

cinematográficos.  



 

Quanto aos impressos, segundo pesquisas realizadas por Konopacki8 em feiras norte-

americanas, “67% dos executivos indicaram que preferiam que as brochuras (catálogos) 

fossem enviadas após a feira, enquanto 33% preferiam obter as informações no local”. 

Konopacki9 também afirma que os brindes estão ficando cada vez mais importantes porque os 

clientes atuais estão acostumados a receber recompensas quando fazem negócios. Sua 

pesquisa mostra que:  

dentre 178 pessoas visitando uma feira setorial, 52% delas est avam mais dispostas a 
parar em um expositor que lhe presenteasse com um brinde ou um prêmio. Brindes  
[que sejam valori zados pela pessoa] ajudam a incrementar as interações de vendas e 
a memorização do cliente potencial em relação ao expositor. 
 

A FEVEST ainda propiciou ao APL a oportunidade de divulgar a feira com um desfile 

de lingeries no programa de televisão Superpop da RedeTV,  de transmissão nacional, 

exponencializando a visibilidade da feira e do APL.  

Ainda com o objetivo de maximizar a exposição da empresa expositora na feira, 

utilizou-se modelos vestidas com peças íntimas em frente ao estande, a participação no desfile 

diário realizado em salão anexo ao de exposição, folders e panfletos colocados nos pára-brisas  

dos carros no estacionamento, entre outros. 

A própria oportunidade de lançar novas coleções em um “canal” (feira) que contará com 

uma grande audiência interessada, já se constitui em uma ação de divulgação e promoção da 

empresa, de seus produtos e de sua marca.   

Ainda, com uma grande evolução em relação à edição anterior da FEVEST, os estandes  

demonstraram-se de alta qualidade, com acabamentos sofisticados e sem desníveis  

(homogêneo) entre os expositores da feira.  

 

 

                                                 
8 The value of brochures at trade show. Disponível em http://www.tradeshowresearch.com/a_brochure.html 
 



 

Por fim, em termos promocionais, Palumbo, O’Hara e Herbig (1998, p.2) acrescentam: 

Em suma, fei ras setori ais podem prover a oportunidade de afetar múltiplas fases do 
processo de compras industriais em um só local; eles podem cri ar awareness (gerar 
consciênci a de que a empresa existe) em novos client es potenci ais, reforçar o  
relacionamento com clientes atuais, providenciar demonstração de produtos para 
avaliações, estabel ecer relacionamento entre vendedores e clientes pot enciais, e 
permitir venda de produtos no local. As feiras setoriais também influenciam 
significativamente o comprador industrial no seu processo de compra durante os  
estágios de formação de consciência da necessidade e de avaliação do vendedor. 

 

A) Manutenção/fortalecimento do relacionamento com clientes atuais e potenciais 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A idéia de que uma feira setorial pode funcionar como uma excelente ferramenta de 

relacionamento, estreitando laços entre o expositor e seus clientes, é unânime e na maioria das  

vezes implícita ao que faz uma confecção ou fornecedor participar da FEVEST. A atividade 

de relacionamento pode ser realizada exclusivamente no estande, através de recepções e 

coquetéis, ou também a feira transforma-se em um ponto de partida para que os  fornecedores  

e clientes possam fazer refeições nos restaurantes do pavilhão, ou ainda para conduzir o 

cliente até a fábrica ou ponto de venda da empresa. 

 

ANÁLISE: 

 

A pesquisa demonstrou que de fato as confecções entrevistadas foram unânimes a 

respeito de aumento da vendas para clientes atuais, além do estreitamento dos seus 

relacionamentos. O Sindvest (E12) sintetizou a questão: 

 

                                                                                                                                                         
9 The impact of giveaways at trade shows. What value do giveaways have in marketing at trade shows? 
Disponível em: :http://www.tradeshowresearch.com/a_giveaway.html 
 



 

“(...) A FEVEST é um evento muito movimentado. Todos que trabalham no segmento 

conhecem a feira. Então as empresas que já compram dos expositores aproveitam a feira para 

tirar pedidos. Algumas empresas menores nem tanto, mais as empresas que têm uma 

participação de mercado maior, tiram muito pedido de clientes atuais”. 

 

Hoje os compradores industriais valorizam mais o estabelecimento de relacionamentos  

de longo prazo do que a redução dos custos através de cortes nas margens dos fornecedores. 

Da mesma forma, para as empresas fornecedoras, reter seus clientes e construir um 

relacionamento de longo prazo são fatores essenciais para a sua lucratividade. No entanto, 

para que esses fornecedores obtenham sucesso é necessário que forneçam informações e 

capacitem seus clientes durante o processo de compras (HANSEN, 2001).  

A construção de relacionamento com compradores industriais envolve a geração de uma 

comunicação transparente, onde o cliente sinta-se provido com o máximo de informações e 

ferramentas, por parte do fornecedor, para tomar suas decisões. Large (2003, p. 28) diz que 

pesquisas recentes “demonstraram que compradores consomem 30% do seu tempo de 

trabalho em comunicações externas com fornecedores (...) O gerenciamento do fornecimento 

é especialmente uma tarefa que consome tempo em compras”.  

Ploetner e Ehret (2006, p.4) atentam para a importância da comunicação em parcerias  

verticais como “(...) uma atmosfera de uma comunicação e da colaboração aberta reforça a 

expectativa de que o parceiro responderá com suporte também. Enquanto a confiança é 

baseada em expectativas, uma comunicação pode reforçar a confiança (...)”. 

A comunicação torna-se fundamental para a evolução das parcerias, onde muitas vezes 

o processo de desenvolvimento de produtos é realizado de forma cooperada entre fornecedor e 

cliente. Por isso, um estande com espaços e ambientes receptivos para clientes pode promover 

uma capacidade de comunicação mais efetiva.  



 

A confecção E7 assegurou e reforçou o relacionamento com seus clientes lançando a 

nova coleção e um catálogo que atingisse as necessidades de seus clientes atuais, o qual 

incluía novidades como produtos com tecidos especiais que escondem a celulite das mulheres, 

tecidos com elasticidade especial, etc. Além disso, aproveitou a FEVEST para lançar uma 

nova empresa do grupo especializada em tecidos, com a denominação de Milano. A empresa 

ainda estreitou o relacionamento com clientes atuais e potenciais através da disponibilização 

de uma van que saía regulamente da feira em direção a loja da empresa, onde se podia ter 

acesso às linhas de produtos em sua completude. Inclusive, declarou manter contato com 

clientes internacionais que foram conhecidos em edições anteriores do evento. 

As feiras vêm ao encontro da possibilitação de uma maior aproximação entre 

compradores-fornecedores, gerando momentos de interação emocional, quando a 

receptividade de ambas as partes pode ser colocada em patamares mais elevados. Estandes 

com espaços vips puderam ser observados na FEVEST, onde sofás confortáveis e buffets de 

qualidade eram disponibilizados para clientes especiais, com garçons e recepcionistas, 

gerando um ambiente festivo e de descontração entre as pessoas. A amenização dos  rituais  

corporativos e empresariais pôde ceder espaço para diálogos mais pessoais, possibilitando o 

surgimento de questões antes implícitas e “camufladas”. 

Para ratificar o aspecto interpessoal das feiras setoriais, Morrow (1997 apud KIM, 2005, 

p. 1), caracteriza-as como “um market place temporário que facilita a interação do comprador 

com o vendedor. Já Bello (1992, apud KIM, 2005, p. 1) e Blythe (2002, apud KIM, 2005, p. 

1) denotam as vantagens das feiras sobre as outras ferramentas promocionais e de vendas, 

dizendo que elas “oferecem ao profissional de marketing uma chance única de influenciar os  

membros–chave de compras, os quais não podem ser encontrados facilmente através das 

vendas de campo [visitas] e outros métodos promocionais.   



 

De fato, a FEVEST apresentou várias vantagens sobre outras ferramentas promocionais, 

as quais contam com um apelo impessoal como, por exemplo, a internet e os anúncios, e até 

sobre contatos telefônicos (BLYTHE, 2002 apud KIM, 2005), já que estes guardam 

empecilhos quanto uma comunicação efetivamente transparente e esclarecedora. Os  

compradores podem ver e avaliar os produtos, tocá-los, demonstrar ao fornecedor situações  

físicas em que eles se mostram inadequados, através de torções e estiramentos das peças, além 

de experimentação das peças de moda íntima em modelos vivos.  

Algumas empresas, principalmente os fornecedores, utilizam a FEVEST como um canal 

estratégico de relacionamento com seus clientes atuais. No caso dessas empresas, as vendas  

junto a seus clientes atuais não ocorrem através da feira, esta última funcionando como uma 

ferramenta de aproximação e/ou estreitamento dos laços com seus clientes. Fabricantes de 

insumos para as confecções, como a empresa E14, utilizam a FEVEST como ferramenta de 

relacionamento com seus clientes do pólo (confecções) na medida em que ela busca agir em 

favor do aperfeiçoamento dessas empresas através da difusão de informações que podem ser 

interessantes para algum proprietário ou gerente, encaminhado-o ao estande originador de tal 

conhecimento. Ou ainda, encaminha compradores que possam se interessar pelos produtos de 

uma determinada confecção. Trabalhando como um difusor de conhecimento e encaminhador 

de clientes potenciais para seus clientes, a empresa E14 fortalece seus laços de 

relacionamento e atuação como formador de opinião no pólo. Dessa forma, ela procura ser 

vista como uma fonte de apoio de credibilidade junto às confecções e instituições que apóiam 

o APL.  

Para o fornecedor de maquinário para confecções E13, a feira funciona como um canal 

de relacionamento das confecções com o representante da empresa para a região do pólo. A 

FEVEST funciona, no seu caso, como um meio de aproximar o representante regional das  

empresas locais. 



 

Empresas também utilizam feiras setoriais para recepcionar clientes de grande potencial 

em compras, os quais já vêm sendo contatado pela empresa, porém ainda não efetuaram 

negócios ou assinaram contrato. A feira funciona como um encurtador do ciclo de venda. Isso 

acontece porque, segundo Palumbo, O´Hara e Herbig (1998, p.2): 

Feiras setoriais têm a capacidade de afetar múltiplas fases do processo de compra 
industrial em uma única locação; elas podem criar reconhecimento em novos  
clientes potenciais, reforçar o rel acionamento com clientes atuais, prover 
demonstração de produtos, estabelecer relacionamento ent re vendedores e clientes  
potenciais e permitir vendas dos produtos no local. 
 

Por isso, o relacionamento gerado ou incrementado durante a feira pode ser decisivo 

para a escolha de um comprador em relação ao fornecedor. Os compradores procuram 

identificar o grau de comprometimento que obterão por parte dos fornecedores contactados, o 

nível de expertise em atender suas necessidades, além da empatia existente entre as duas  

partes. Por isso, os estandes com espaços de hospitality executam uma tarefa fundamental na 

geração de confiança nos clientes. O contato face a face, somado a possibilidade de verem as  

coleções completas, possibilita aos compradores saírem com suas decisões tomadas para 

fechar compras e parcerias no pós-feira. Segundo Stevens (2005,  p.6):  

Compradores industriais utilizam as feiras setoriais como um ambiente de tomada de 
decisão. Quando perguntados sobre quais medidas eles tomaram na última fei ra, 265 
disseram que assinaram um pedido de compra, e 51% solicitaram uma ligação dos  
vendedores ... 76% disseram que pediram um orçamento, e 77% que eles  
encontraram um novo fornecedor. 
 

   

B) Transmitir mensagens para clientes-chave e clientes potenciais 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

As empresas demonstraram, não somente pelos seus estandes na edição de 2005 da FEVEST, 

mas também pelas entrevistas, que estão absolutamente cientes da importância de uma 

apresentação de alta qualidade de seus estandes para a atração de clientes potenciais e para a 



 

formação de uma imagem positiva de sua empresa. Da mesma forma, os catálogos e folders 

apresentados na feira contaram com excelente apresentação em termos de design e produção 

gráfica. Enfim, todos os aspectos visuais e de atendimento foram cuidados para transmitir a 

mensagem de que as empresas evoluíram e o pólo hoje fornece moda de qualidade. 

 

ANÁLISE: 

 

Quando expondo em uma feira, intencionalmente ou não, uma empresa transmite 

mensagens e influência na formação de sua imagem junto a diferentes públicos. Estandes bem 

projetados e com design atraente, materiais gráficos de marketing, mobiliário, apresentação 

pessoal do staff, linguajar e cortesia, entre outros, são fatores que podem influenciar 

decisivamente na escolha do comprador por um fornecedor. 

A importância da transmissão de mensagens correta para seus compradores-alvo se 

encontra no fato de que pesquisas mostram que, segundo Palumbo, O’Hara e Herbig (1998, 

p.2), “85% de todos os visitantes tiveram um impacto crucial em sua decisão de compra”.  

Ao expor em uma feira, a empresa e sua marca estão sendo representados por tudo o 

que existe no pequeno espaço de um estande. Assim, torna-se essencial cuidar do que seus  

clientes-chave e potenciais perceberão em relação à mensagem que o estande, através de sua 

comunicação e imagem, está transmitindo. Schmitt (1999, p.109) assegura que  

a identidade visual de uma marca ou empresa é freqüentemente o mais important e 
componente para invocar atitudes, associações e respostas do cliente, um fenômeno 
que Louis Cheskin chamou transferência dos sentidos. 
 

Para que seus objetivos de fortalecimento de marca fossem alcançados, o estande do 

fornecedor E14 foi todo projetado visando transmitir sua imagem institucional e, para isso, 

apresentando uma identidade visual bem definida, a imagem de uma empresa que está 

crescendo, que tem foco e posicionamento. 



 

 A confecção E5 também se vale do aspecto visual para transmitir a mensagem de 

posicionamento de sua marca. O tratamento estético de seu estande e de sua própria marca 

transmitem o conceito de que seus produtos são sofisticados e não populares.  

O programa Exporta Cidade (Nova Friburgo) do PROGEX – RJ esteve presente na feira 

com um estande em parceria com o SEBRAE, com o objetivo de divulgar seu trabalho de 

preparação de pequenas empresas da região para capacitarem-se a exportar. A feira serviu 

como um canal de divulgação e “evangelização” da importância de estas empresas estarem 

preparadas para enfrentar o mercado internacional. Muitos visitantes de outros estados 

consultaram a instituição sobre como exportar, e eram donos de confecções que vieram ver as  

novidades da feira, fazer benchmarking dos produtos, etc. 

 

C) Vendas pessoais 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A força da feira como uma ferramenta de vendas está na possibilidade de encontro face 

a face entre os profissionais das empresas, onde a argumentação e a sedução, aliadas às  

capacidades de mostrar os produtos tridimensionalmente, oferecer demonstrações e manuseio 

dos produtos, além de poder gerar uma imediata comparação competitiva com seus  

concorrentes (MILLER, 1999), tende a reduzir o ciclo de venda a favor das empresas que se 

prepararam para o evento. Dessa forma, as feiras podem iniciar ou prosseguir um 

relacionamento com sólidas características entre fornecedores e compradores, o qual 

possibilitará a capacidade de melhor dirimir dúvidas e diferenças entre as necessidades do 

comprador e o que o fornecedor tem a ofertar, durante e pós-feira. Comprovou-se o fato ao se 

verificar que todas as empresas entrevistadas aumentaram suas vendas para clientes atuais e 

adquiriram novos clientes. 



 

ANÁLISE: 

 

Para Tanner e Chonko (1995, p.257), “as feiras setoriais há muito têm sido reconhecidas  

por apresentar oportunidades de vendas pessoais a um baixo custo por contato, bem abaixo 

das chamadas telefônicas de vendas industriais”.  Elas também se mostram como um canal de 

demonstração de produtos e negociação. Segundo o website Portal de Moda Íntima que 

representa o APL de Nova Friburgo, “... apesar do grande movimento, ainda não existe um 

número final das vendas. Isso porque a maior parte das negociações é realizada após as 

feiras”. 10 

No entanto, o contato face a face entre o expositor e o comprador proporciona a 

oportunidade de troca de informações e persuasão que de outra forma estariam limitadas a 

contatos à distância ou por interação digital. A troca de informações acontece nos dois  

sentidos já que tanto o fornecedor deve demonstrar características, benefícios e funções de 

seus produtos, como também aspectos de suporte promocional, financeiros, serviços  

agregados, entre outros, como o comprador tem de explicar suas necessidades (e 

inconscientemente seus desejos) além de muitas vezes, conforme relatado nas entrevistas, 

pedir alterações e adaptações, sugerir melhoras e perguntar como os concorrentes estão 

utilizando o produto, em que quantidade está sendo vendido, etc.  

Os vendedores, na ausência da gerência e diretoria da empresa, são vistos como a 

“própria” empresa, o que lhes gera uma responsabilidade redobrada em suas apresentações e 

esclarecimentos aos compradores. A persuasão, por sua vez, está ligada a correta identificação 

das necessidades e desejos dos clientes e assume fundamental importância em uma feira 

setorial, já que raramente um comprador terá uma igual quantidade de ofertas em um mesmo 

espaço físico-temporal (NYSTROM e SANGBERG 2000). 

                                                 
10 www.portaldamodaintima.com.br/detalhenoticia.asp?NoticiaID=79 



 

As vendas pessoais realizadas em feiras setoriais permitem o início de um 

relacionamento com clientes potenciais mesmo que a venda não tenha havido conversão do 

pedido. O processo de venda, de alguma forma, foi estabelecido e pode prosseguir no pós-

feira.   

 

c1) Clientes atuais – estímulo a recompra 

 

As feiras setoriais apresentam-se como uma oportunidade de estímulo a recompra por 

parte dos clientes atuais. Ao recebê-los em seu estande, o expositor pode envolvê-los como 

uma série de “mimos”, como observado em muitos estandes, com buffet, poltronas 

confortáveis, atenção personalizada por parte do staff do expositor, música ambiente, etc. A 

experiência prazerosa gerada por esse ambiente torna-se favorável para apresentação de novos  

produtos, lançamentos, ou até novos acordos de produtos já comercializados anteriormente. 

O vínculo existente entre o cliente e o fornecedor (expositor) pode estar sedimentado de 

tal forma, ou seja, existe um forte grau de dependência entre as partes, que a feira funciona 

como uma espécie de “apaziguador” de interesses. Segundo Ganesen (1994 apud 

FREDERICO e ROBIC, 2005, p.2):  

A dependência do varejista no fornecedor decorre da necessidade da manutenção do 
relacionamento para alcançar os objetivos desejados. Isso ocorre quando o 
comprador não dispõe de alternativas de fornecimento compráveis, seja pelo 
desempenho do produto fornecido, seja pelos custos dos investimentos efetuados na 
capacitação do parceiro.   
 

O incremento da tendência de redução do número de fornecedores e estreitamento dos  

laços de relacionamento gera a formação de parcerias de longo prazo entre as empresas, onde 

prima a confiança e interdependência, além de ganho mútuo. Hoje, os fornecedores recebem 

solicitações de seus clientes mais em termos de especificações funcionais do que detalhes  

                                                                                                                                                         
 



 

técnicos e especificações do produto, além de muitas vezes o desenvolvimento de novos 

produtos ser desenvolvido de forma conjunta (BIEMANS e BRAND, 1995).    

Pesquisas também mostram que os fornecedores que desenvolvem relacionamentos  

saudáveis com compradores contam com maior cordialidade por parte dos compradores, o que 

tem influência positiva no comportamento de compra, levando a uma relação lucrativa e de 

longo prazo para com o fornecedor (BONER e CALANTONE, 2005).  

Quanto aos expositores que fornecem matéria prima para as confecções, como o 

fornecedor E6, a participação na feira é reiteradamente de cunho institucional. As confecções  

expositoras não compram dos fornecedores durante a feira, pois já levam suas coleções  

prontas. No entanto, grandes clientes de fora do pólo aproveitam a oportunidade para ver as 

coleções. E6 mantém contato, estreita o relacionamento e negocia. A empresa apóia a estadia 

na cidade desses clientes de fora, através de hospedagem e transporte.  

Uma ação adotada por algumas empresas durante a FEVEST 2005 consistiu no 

transporte de clientes potenciais da feira para as instalações da empresa. O fornecedor 

procedeu dessa forma, conduzindo clientes da feira para dentro da sua fábrica para gerar 

empatia, credibilidade e negociar fornecimento.  

Outra vantagem para os compradores é a oportunidade de ver os lançamentos em 

primeira mão e as coleções completas, já que segundo entrevista com compradores  

independentes, quando estes vão às lojas, as prateleiras estão incompletas e só encontram o 

básico.  Isso facilita o processo de escolha e tomada de decisão. 

 

c2) Aquisição de novos clientes (mesmo que o contato seja estabelecido durante a feira 

e a venda seja realizada no pós-feira); 

 

Souza (2004), vice-presidente da UBRAFE (União Brasileira dos Promotores de 

Feiras), diz que as feiras: 



 

(...) São dias muito preciosos, onde a diretoria e representantes de cada empresa têm 
o face a face com o cliente, conferindo e ajustando o foco de seus produtos e ações.  
Além disso, as feiras de negócios continuam sendo a maneira mais rápida e 
econômica de apresentar produto e/ou serviços para um grande número de 
compradores nacionais e internacionais. 

 

Estiveram presentes na feira, segundo Ganem (2005, p. A19), 1750 compradores 

internacionais. Em entrevista realizada durante a FEVEST, o Exporta Cidade (PROGEX – 

RJ) afirmou que não estavam sendo fechadas vendas, mas que os compradores efetuavam 

contatos comerciais para futuras compras. Primeiro os compradores internacionais queriam 

ver os produtos e conhecer os fornecedores para depois, de suas bases, efetuarem as  

encomendas. Estiveram presentes compradores da França, Alemanha, Portugal, Costa Rica, 

México, Panamá, Canadá, Chile, Argentina, Venezuela, entre outros. 

O programa Exporta Cidade (PROGEX – RJ) provê consultoria grátis sobre exportação 

e ocupava o mesmo estande em parceria com os Correios, já que esse último tem interesse em 

aumentar as exportações para que seus franqueados tenham mais serviços. Na feira, as duas  

instituições dividiram o mesmo estande com, ainda, o SEBRAE.  O Exporta Cidade (Nova 

Friburgo) é direcionado para outros produtos também, os quais estão sendo divulgados com 

folders no estande. São eles: alimentos, calçados, artesanato, equipamentos, etc.  

Konopacky (2005), da empresa Incomm Center for Sales Training, encontrou em suas  

pesquisas que: 

Uma das grandes mudanças em convenções de vendas nos últimos dois anos é que 
os clientes potenciais esperam criar acordos durante os eventos (... ). Agora eles  
querem sentir que algum tipo de direção e um próximo passo foram alcançados.  
Fechar uma venda em uma feira não signi fica assinar um pedido, significa sim criar 
um relacionamento com o cliente potencial. 
  

Ainda existem outros tipos de visitantes. Dois deles são proprietários de atacados e de 

lojas próprias de outros estados. Eles não compram, levando os catálogos para seus 

compradores analisarem e fazerem os pedidos. No caso dos atacados, os compradores devem 



 

encomendar um pouco de tudo. Os atacadistas mostram seus produtos para as sacoleiras, as  

quais decidem o que vão comprar, segundo os públicos para quem elas revendem. 

A FEVEST 2005 contou com a novidade da presença de representantes da rede de lojas  

de departamentos Wal-Mart, incentivados pelo programa Compra Rio, coordenado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico para valorização do produto fluminense e 

aumento das vendas11. Maurício Chacur, secretário de Estado de Desenvolvimento, afirmou 

que: “O objetivo da presença dos representantes da Wal-Mart na feira é permitir o início de 

negociações com possíveis fornecedores para a rede de supermercados, a partir dos 

compromissos do Compra Rio”. 

A confecção E4, já com experiência no segmento e, portanto, com conhecimento do que 

vem funcionando em termos promocionais, acreditou que precisava de maior participação de 

seus profissionais na feira e aproveitou para levar sua equipe de estilistas, o responsável 

financeiro da empresa, entre outros profissionais, a fim de que estes pudessem identificar 

quem é o consumidor (cliente) e o que ele está buscando.  

 A partir disso, os contatos travados na feira pela confecção E4 foram desenvolvidos no 

pós-feira. O acompanhamento do relacionamento surgida no evento permitiu que a empresa 

estreitasse laços com os profissionais das empresas recém conhecidas, e pudesse construir 

confiança e credibilidade em seus produtos e serviços. Em busca de fornecedores que possam 

atender suas necessidades da forma mais adequada possível, os compradores querem saber o 

quanto à outra parte está interessada em empenhar-se no atendimento de suas necessidades. 

Por isso, o processo de socialização entre as partes torna-se decisivo para a concretização da 

venda. Pesquisas mostram que a interação comprador-fornecedor gerada fora do espaço 

corporativo, pode ser muito mais construtiva. Geiger e Turley (2005, p. 263) pesquisaram o 

assunto: 

                                                 
11 www.inv esterio.com.br Acesso em 12 ago. 2005 



 

Os resultados indicaram que alguns dos elementos de uma estreita relação 
comprador-fornecedor são formados como conseqüência de uma experi ênci a 
holística com a outra pessoa e pode ser estabelecida através de interação fora do 
ambiente das empresas.  
 

A socialização iniciada a partir da feira e construída no pós-feira tende a garantir ao 

fornecedor a atenção por parte do comprador. Dessa forma, o ciclo de venda pode ser 

encurtado sobremaneira. Sobre isso, a empresa E7 afirma: 

 

“(...) O próprio ambiente de feira é confuso, cheio de pessoas. Então, o comprador não 

fica satisfeito com a conversa da feira. Às vezes, ele nem quer conversar ali, apenas pegando 

o contato do expositor para procurá-lo depois”.  

 

Por outro lado, a venda pode ser efetuada na própria feira, já que o contato pessoal cria 

um senso de urgência (MILLS, 1999). Algumas empresas interpretaram o senso de urgência 

ao extremo, promovendo caravanas de clientes potenciais da FEVEST para suas empresas. O 

fornecedor E6 e a confecção E4 foram algumas delas a executar essa ação e extrair vendas  

muito proveitosas.  

Para a confecção E5, a feira funcionou como um primeiro contato com o macro-

mercado. Inaugurada há poucos meses, a empresa gerou contatos com clientes potenciais. À 

época da FEVEST 2005, ela ainda estava terminando de montar sua fábrica. No entanto, isso 

não a impediu de fechar vendas no pós-feira com esses contatos abertos na feira. Um deles foi 

um pedido de customização nas peças de uma coleção inteira de um grande fabricante.   

A confecção E8 afirmou ter adquirido novos  clientes, tanto nacionais como 

internacionais. Já a confecção E10, utilizou a feira para promover seu reposicionamento, 

afirmando que adquiriu muitos clientes no novo mercado pretendido, enquanto a confecção 

E11 percebeu a demanda crescer em cada uma de todas as edições da FEVEST.  

                                                                                                                                                         
 



 

Para o fornecedor E13, a feira funciona como uma ferramenta de venda educativa entre 

a sua empresa e as confecções. Devido a experiências negativas anteriores com maquinários  

vendidos por outras empresas, E13 tem de quebrar resistências quanto ao real valor e 

funcionamento de seus equipamentos: 

 

“(...) Talvez isso seja o que mais aconteça na feira. Quando a gente vai para lá, os  

clientes conversam sobre preço dos equipamentos conosco, ou conversam sobre experiências  

anteriores (o vendedor de maquinário quer fazer retorno em curto prazo, então ele não presta a 

assistência correta a seus clientes, que acabam tendo experiências ruins com seus  

equipamentos, ficando descrente acerca de determinadas tecnologias). Então, a empresa tem 

de fazer seu trabalho educativo junto ao empresário em relação aos equipamentos que vende”.  

 

Pelo lado dos fornecedores de aviamentos, as empresas trocam clientes entre si durante 

a feira. Por exemplo, um cliente que comprou passamanaria na empresa E6 também é cliente 

de uma outra empresa que fabrique materiais para acabamento. Assim, uma empresa 

apresenta clientes para os outros fornecedores, e vice-versa.  

 

D) Expandir a empresa 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

As possibilidades de expansão da empresa e de sua penetração de mercado 

apresentaram-se através de quatro formas principais com a participação na FEVEST. A 

primeira, através de expansão do fornecimento para outras regiões graças à identificação de 

novos representantes. A segunda, pelos contratos de fornecimento assinados com 

                                                                                                                                                         
 



 

compradores internacionais. A terceira, por grandes encomendas de grifes famosas ou grandes  

cadeiras varejistas. E a quarta, pelas vendas maiores aos clientes atuais, ou seja, continuam 

comprando o que já compravam das coleções anteriores e passam a comprar da nova coleção. 

Ainda outra maneira de classificar a expansão se dá através do incremento na 

participação de vendas nos seus atuais mercados e/ou pela identificação e penetração em 

novos mercados e novos nichos: dois aspectos que serão analisados, ainda neste item, em 

separado. 

 

ANÁLISE: 

 

Feiras setoriais são espaços temporários de trocas comerciais e de conhecimento, 

consideradas como uma oportunidade única para encontrar vários tipos de agentes  

relacionados de alguma forma a um setor de negócios. Ainda, nestas ocasiões surgem 

oportunidades que não surgiriam senão pela interação física de vários desses agentes em um 

mesmo local. A rede temporária de recomendações e troca de informações – que pode ser 

estendida mesmo depois da feira – possibilita a geração de um ambiente muito propício ao 

surgimento de novos negócios e geração de conhecimento. 

A formação de parcerias entre empresas para atender um cliente com uma solicitação 

muito grande, segundo a confecção E4, é um fator que ocorre durante a FEVEST. Como a 

feira é freqüentada por compradores de grandes grifes e lojas de departamentos, uma 

confecção que recebe uma encomenda muito grande convoca outras que possam terceirizar 

sua produção para atender a essa demanda extraordinária.  

A FEVEST funciona, de forma crescente, como uma canalizadora da produção do APL 

para compradores internacionais. Dessa forma, mercados que antes seriam praticamente 



 

inatingíveis, são alcançados e se estabelecem ligações entre o APL de forma geral e a 

demanda externa.     

Outro fato revelado pela pesquisa demonstrou a existência de vários atores que se 

encaminham aos estandes das confecções oferecendo-se para representar e revender as  

empresas em outras cidades, estados e até países.  

Das confecções entrevistadas, o crescimento da empresa em função da participação na 

FEVEST foi unânime.  

As palavras do Presidente do Sindvest (2004) – Sindicato das Indústrias do Vestuário de 

Nova Friburgo – ,  Amim Masloum, reflete a importância da feira para o crescimento do APL 

e a expansão e fortalecimento das empresas participantes:  

[A FEVEST] (...) representa um grande avanço na organização da APL, o que 
culmina todo esforço realizado durante o ano para que tivéssemos uma feira de 
sucesso. Os produtos  apresentados, a busca por um design especial, nossa festa,  
nossos convidados e os compradores, tudo isso pode ser percebido na FEVEST. 

 

 

d1) Expansão e fortalecimento da participação nos seus atuais mercados (mercados em 

que a empresa já comercializa);  

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A FEVEST possibilita, tanto em termos de construção de imagem quanto em vendas e 

retenção de clientes, a manutenção e aumento do market share que as empresas buscam.  

Mesmo que a maioria das vendas seja fechada no pós-feira, o evento é essencial para 

iniciar contatos de vendas referentes à apresentação das novas coleções. Portanto, participar 

de uma feira como a FEVEST representa a disponibilização da empresa para o contato efetivo 

e prático com uma grande parcela de compradores do mercado revendedor de seus produtos. 

 



 

ANÁLISE: 

 

Para a confecção E4, “a feira é muito válida para prospectar; fechamos negócios no  

pós-feira”. Feiras setoriais  permitem a expansão da participação no market share da empresa, 

já que elas funcionam como um canal de acesso a diversos clientes potenciais que de outra 

forma só poderiam ser alcançados em quantidades menores e a um custo muito superior por 

contato.  

Mills (1999) diz que todos conhecemos a tendência dos vendedores a trabalhar com um 

gama de clientes que já compram de sua empresa, pois é mais cômodo do que prospectar 

novos clientes. Mills (1999, p.5) ainda diz que os vendedores:  

acham que dominam todo o seu território de atuação melhor que qualquer um. Mas  
eles conhecem todos os client es potenciais? (...) as feiras setoriais representam uma 
das melhores maneiras, e de melhor custo-benefí cio, para obter novos client es. Uma 
das benesses das fei ras setoriais é que os clientes vêm até você. Eles reservam 
muitos dias da sua agenda para visitar uma feira.    
 

Portanto, as feiras destacam-se como uma ferramenta de vendas onde os vendedores  

podem utilizar-se de suas habilidades de demonstração, justapondo toda a sua linha de 

produtos para gerar visão do todo nos clientes potenciais, reforçando nesses últimos a certeza 

na escolha e compra correta.   

Por outro lado, no caso de empresas com grande market share em um segmento 

específico, a feira pode funcionar como uma ferramenta de fortalecimento e consolidação de 

sua participação nos atuais mercados. Para o fornecedor E14, o fato de investir na FEVEST a 

fim de ser vista como uma viabilizadora da feira transmite-lhe uma imagem de “patrona” das 

confecções, a qual possibilita às pequenas participarem de um evento que vai lhes beneficiar 

em diversos aspectos. Outras ações da E14, já citadas em itens anteriores, também fortalecem 

sua posição diante das confecções do APL.  

A confecção E7 utilizou algumas ações para expandir e consolidar sua participação de 

mercado. Para ela, a feira possibilitou lançar a nova coleção e catálogo a fim de atingir 



 

clientes atuais. Também lançou produtos com tecidos especiais que escondem a celulite das  

mulheres, tecidos com elasticidade especial, etc, garantindo-lhe aumento de participação. Por 

fim, lançou uma empresa do grupo especializada em tecidos, o que complementou seu 

fornecimento de peças de moda fitness e, também, a matéria-prima. 

A FEVEST, enquanto evento agregador de compradores profissionais de várias  

localidades e tipos de negócios revendedores, permite que as empresas expositoras atinjam 

um espectro representativo do mercado comprador. O Sindvest (E12) declarou a importância 

da feira no tocante à influência na participação de mercado. A feira promove o contato e 

integração direta das empresas do APL com o mercado nacional e internacional. 

 

 

d2) Identificação e penetração em novos mercados e novos nichos (mercados e nichos 

que a empresa ainda não comercializa); 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A riqueza de informações proporcionada por uma feira setorial consiste em sua 

capacidade de agregar vários tipos de agentes, com diferentes interesses e expectativas, o que 

por si só, promove o confronto de objetivos, onde o diálogo e a troca de informações  

permitem que empresários e profissionais do meio divisem perspectivas antes não percebidas. 

Dessa forma, o encontro com atores que poderiam parecer, a princípio, pouco propícios a se 

tornarem clientes ou representantes comerciais da empresa, e informações de mercados  

difíceis de serem alcançadas ou disponibilizadas de outra forma, podem através da 

informalidade do ambiente de feira setorial gerar a visualização de novas oportunidades de 

mercado.   

 



 

ANÁLISE: 

 

A confecção E4 atenta para a importância de expor em uma feira com a mentalidade 

aberta a críticas. Assim, visitantes que passam em seu estande e tecem comentários podem 

estar, inconscientemente, sinalizando a existência de uma demanda não atendida, a qual pode 

ser interessante para a empresa.  

Os próprios clientes trazem informações valiosas do mercado, exigindo alterações e 

adaptações em seus produtos, os quais podem surtir em novas linhas. 

Já a confecção E5, voltada prioritariamente para venda de seus produtos em seus varejos  

próprios ou através de representantes comerciais em outros varejos, descobriu o interessante 

nicho da customização quando recebeu a encomenda para uma coleção inteira em decorrência 

da FEVEST 2005. Compradores de grandes grifes ou lojas de departamento visitaram a feira 

colecionando contatos e estudando fornecedores potenciais para o fechamento dos negócios  

no pós-feira. 

Enquanto algumas empresas descobriram que também podiam exportar e receberam 

encaminhamentos por parte do programa Exporta Cidade (PROGEX), outras foram sondadas  

por compradores internacionais. O período para conseguir exportar pode ser grandemente 

encurtado com a participação na feira, onde contatos com compradores internacionais  

concretizam a presença de seus produtos nos mercados de outros países. 

Isso ocorre porque além dos aspectos de negociação e trâmites legais, uma empresa em 

contato face a face com compradores industriais tem acesso a uma série de informações de 

marketing como reação dos concorrentes, pesquisa e desenvolvimento dos produtos, 

precificação e estrutura de distribuição (PALUMBO, O´HARA e HERBIG, 1998). 

As entrevistas revelaram que o expositor é muito sondado. Por exemplo, a confecção E7 

disse o seguinte: 



 

“(...) Existem pessoas que vão ao estande oferecer um mercado novo, apresentar uma 

tendência nova...”. 

 

Outro interessante caso é relatado pela confecção E11: 

 

“(...) A feira é tão visitada que acontecem muitos casos de pessoas que não são do ramo, 

passarem a revender moda íntima”. 

 

Mesmo fornecedores de maquinário como a empresa E13, em que os clientes potenciais  

encontram-se entre as confecções expositoras e as visitantes, puderam observar o potencial de 

identificação de novos mercados da FEVEST: 

 

“(...) No ano passado [2005], pude perceber que tinha gente de muitas partes do Brasil. 

Então, acredito que sim. Normalmente a pessoa vem para conhecer a feira e acaba se tornando 

cliente. Havia desde visitantes do sul a até internacionais”. 

 

Os compradores internacionais também representam uma fonte de descoberta de novos 

mercados que, não fosse pela participação na feira, as empresas do pólo dificilmente teriam 

como atingir. Assim, mercados internacionais são desvendados na FEVEST através da 

visitação desses compradores internacionais. Algumas empresas entrevistadas assinaram 

contratos de fornecimento internacional em seus estandes.   

Novos nichos de mercado também são identificados pelos expositores, em alguns casos, 

já que os compradores tanto nacionais quanto internacionais necessitam de produtos que 

atendam aos públicos-alvos de suas localidades, os quais em determinadas circunstâncias, 

devem conter algumas particularidades irrelevantes para o mercado em geral.  



 

E) Estabelecimento de contato com clientes potenciais e cadastramento (manter contato 

com clientes potenciais depois da feira) 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Confirmou-se a capacidade geradora de clientes potenciais pelas feiras setoriais aos seus  

expositores. Empresas com mais participações na FEVEST adotam o cadastramento desse 

tipo de público para acompanhamento posterior à feira, enquanto as outras empresas agem 

passivamente aos clientes potenciais contatados no evento.  

O estabelecimento de contato nas feiras corresponde ao momento em que os  

compradores buscam informações e evidências (físicas e inconscientes) de que a empresa 

expositora poderá lhe atender em todas as suas necessidades, e ainda se constituir em uma 

parceira vantajosa e fiel aos seus desafios competitivos de mercado. Portanto, as empresas 

estão investindo no treinamento do seu pessoal e na apresentação do estande e de seus 

materiais de marketing para que possam impressionar positivamente esses contatos abertos.  

 

ANÁLISE: 

 

Como já expresso anteriormente, as feiras setoriais podem reduzir o ciclo de venda 

drasticamente. Um contato iniciado em um ambiente de contato face a face e onde as pessoas 

tendem a agir de maneira mais expansiva, pode gerar o rompimento de barreiras iniciais no 

processo de venda. Miller (1999) encontrou que o custo médio por telefonema de venda está 

na casa dos 250 dólares. Para se fechar uma venda inicial, necessita-se de cinco a seis  

ligações, contabilizando 1250 dólares por venda inicial. O custo por contato em uma feira 

setorial está na mesma casa. No entanto, são necessárias menos ligações de acompanhamento 



 

(follow up) para se fechar a venda, representando um custo inferior nas vendas com contato 

iniciado em feiras setoriais.  

Os compradores, por sua vez, buscam conhecer e avaliar o potencial das empresas 

expositoras para atender suas demandas. Segundo Tanner (2000, p.229): 

(...) compradores profissionais visualizam uma feira setori al como um lugar para ver 
e avaliar muitos vendedores porque el es não têm tempo para ligações telefônicas de 
compras em seus escritórios. 
 

Todas as empresas entrevistadas apresentaram resultados de vendas no pós-feira. No 

caso da confecção E5, como seus produtos eram altamente diferenciados (peças com alto 

nível de design e acabamento) e sem concorrentes na feira, muitas pessoas se mostraram 

interessadas em conhecê-los e estabelecer contatos para futuras negociações.  

Os grandes fornecedores de insumos para confecções vindos de São Paulo e outros  

estados, com seus estandes bem dimensionados e com muitos representantes para atender ao 

público, receberam muitas consultas por preços e até encomendas.  

No estande do Exporta Cidade (PROGEX – RJ) / Correios / SEBRAE foi efetuado 

cadastramento dos interessados no programa de exportação para que o SEBRAE, parceiro das  

outras duas instituições nesse projeto, faça acompanhamento (follow up) por e-mail. 

A confecção E7 avalia a feira como uma grande geradora de clientes potenciais, 

afirmando que: 

 

“(...) Ele te procura de vez em quando, e ainda não encontrou o que está buscando; mas  

ele está te “namorando”. Aí ele vem para a FEVEST do ano seguinte (em agosto) ver o que 

você está fazendo de novo. Fica te sondando...”. 

 

A confecção E10 afirmou também que clientes potenciais contatados na feira procuram 

mais informações da empresa por sua conta: 

 



 

“(...) Alguns ainda [depois do contato feito na FEVEST] demonstram interesse vendo o 

mostruário, vendo o site”. 

 

Outras confecções cadastram todos os clientes potenciais que visitam seus estandes e 

mantém contato regular por mala direta e/ou telefone. A confecção E11 explora a geração de 

contatos possibilitados pela feira, fazendo um acompanhamento pós-feira com ofertas 

personalizadas: 

 

“(...) Todos os compradores que entram no estande são cadastrados: em que ramo de 

negócio ele está, que tipo de produto ele vende, para ver até que ponto posso atendê-lo. Como 

tenho seis linhas de lingerie, procuro oferecer uma linha com a qual ele ainda não trabalhe, 

mesmo que de uma forma inicialmente muito vantajosa para ele”.  

 

No caso de equipamentos e vendas onde haja completo desconhecimento por parte do 

público-alvo, somado a alguma espécie de idéia pré-concebida acerca dos produtos, a feira 

pode servir para abrir um primeiro contato pessoal e educativo com clientes potenciais. O 

fornecedor de máquinas E13, pelo fato de sua venda ter alta complexidade técnica, e ainda 

mais pelo fato de encontrar certos “preconceitos” em relação à tecnologia sofisticada que os  

equipamentos empregam, utiliza a feira como um mostruário para provocar uma primeira 

impressão positiva nos clientes potenciais, além de despertar a curiosidade e desejo por se 

informar melhor: 

 

“(...) A gente percebe que ele se interessa, que acha bonito, mas acredita que o 

equipamento funciona mais para o Sul do país. Na feira, a pessoa vai primeiro “comer com os  

olhos”. Meus equipamentos são dez vezes mais caros que os convencionais. Por isso a nossa 

venda é boca a boca e muito corpo a corpo”. 



 

F) Estimar a demanda 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A participação em feiras permite ao empresário avaliar a demanda do mercado a partir 

do momento em que pode ter acesso ao que os compradores estão encomendando aos  

concorrentes, ao tipo de produto que está sendo mais ou menos requisitado, e o próprio 

diálogo informal com pessoas do segmento lhe traz informações sobre o que está tende a 

acontecer em respeito a demandas futuras.  

 

ANÁLISE: 

 

A confecção E4 afirmou que pode estimar a demanda para seus produtos. Uma feira 

como a FEVEST, com compradores de outros países em seu pavilhão, fornece ao empresário 

a visão de demanda internacional para seus produtos. Já a confecção E5 pôde verificar qual 

era o público-alvo de seus produtos e qual tipo de comprador industrial poderia ser seu 

cliente. Assim, conheceu melhor onde seus produtos se situavam dentro da demanda do 

mercado. 

Observou-se que o próprio boca a boca e comentários “circulantes” no ambiente da feira 

faziam menção a quem estava conseguindo fechar contratos de exportação, entre outras 

notícias. A FEVEST, como uma feira de um APL, faz circular notícias entre seus membros, e 

até com quem não é do meio, com bastante propriedade. É evidente que atores da cadeia têxtil 

participantes da feira conseguem visualizar e ter acesso a informações acerca de demanda de 

mercado com os próprios visitantes compradores e seus clientes atuais que vêm de visita a 

feira.   



 

Para quem já está pelo menos na sua segunda participação da FEVEST, os próprios 

clientes potenciais contatados nos anos anteriores que vieram a essa nova edição da feira, 

trazem informações valiosas acerca da demanda e das alterações  que estão ocorrendo no 

mercado. 

 

G) Verificação e identificação da necessidade de novos  fornecedores para atender novas  

demandas e estreitar o relacionamento com os atuais 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Identificou-se, de uma maneira geral, duas vertentes dentro deste item. A primeira 

demonstra a grande necessidade de verificação de novos fornecedores por maquinário. Esse 

foi um aspecto que mesmo as confecções maiores, que participam de outras feiras  e fazem 

pesquisas de moda na Europa, foram beneficiadas na FEVEST. E a segunda vertente assegura 

que seus fornecedores atuais estão na feira, não necessitando de novos. 

 

ANÁLISE: 

 

Como já citado em itens anteriores, a confecção E4 beneficiou-se da FEVEST 2005 pela 

descoberta de um equipamento que lhe permitiu melhorar o acabamento e conseqüentemente 

a qualidade de seus produtos. Dessa forma, a empresa identificou a necessidade desse novo 

fornecedor, assim como foi visitada por vários outros que estabeleceram contato. 

Da mesma forma, a confecção E5 adquiriu um software de digitalização de moldes que 

lhe permitiu um avanço enorme em termos produtivos. Com esse software, a confecção foi 



 

capaz de testar maior quantidade e mais rapidamente novas modelagens, assim com produzi-

las em tempo reduzido. 

Já a confecção E11, fala de seus fornecedores atuais:  

 

“(...) Antes da feira eles começam a se apresentar e oferecer novidades para que nossas 

coleções já sejam produzidas com o que eles têm de novo, porque se eles apresentam seus  

lançamentos somente na feira, minha coleção já estará defasada. A partir de janeiro, eles e 

todos que participarão da feira de uma maneira geral já começam a trabalhar mais  

intensamente a sua participação”.  

 

Além disso, uma série de empresas fornecedoras para além das tradicionais de matéria-

prima direcionada a peças íntimas estavam presentes como a Frilog (transporte e logística) 

que buscou consolidar parcerias e clientela junto às confecções, o Banco do Brasil e a Caixa 

Econômica Federal com produtos e linhas de financiamento para pequenas empresas, entre 

outras.  

Para se ter uma idéia da presença desse tipo de fornecedor, veja a afirmação da 

confecção E10:  

 

“(...) Por exemplo, vendedores  de anúncios em catálogos nos contatam durante a feira e 

depois, para anunciarmos”. 

 

Por fim, fornecedores de prestação de serviços como assessores de imprensa, serviços  

de logística, profissionais de marketing visitaram a feira para prospectar clientes junto às  

empresas expositoras, já que encontram uma reunião espaço-temporal de empresas 



 

semelhantes dificilmente encontrada em outra situação, permitindo conhecer e se apresentar a 

vários proprietários e gerentes para contatos e envio de propostas posteriores. 

Já para as empresas fornecedoras das confecções, a FEVEST não lhes acrescenta neste 

aspecto já que seus fornecedores não visitam a feira. 

 

H) Verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição, e 

estreitar o relacionamento com os atuais 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Um dos pontos altos da participação como expositor na FEVEST foi a existência de 

uma grande quantidade de oportunidades de obtenção de novos representantes. Muitas 

confecções obtiveram novos representantes comerciais para regiões onde ainda não atuavam, 

sendo nacionais ou internacionais. Ainda, sentiram necessidade de aperfeiçoar seus canais  

digitais para incrementar a penetração de mercado através de seus websites. No caso dos  

fornecedores expositores, esse item funciona mais no aspecto de geração de relacionamento, 

onde as empresas levam seus representantes para seu estande a fim de que se relacionem com 

as confecções expositoras ou não. Por fim, a feira também funciona como uma ferramenta 

onde representantes comerciais ou as empresas revendedoras podem fazer reclamações junto 

ao estande de seus fornecedores quanto a problemas na entrega de produtos em seus 

estabelecimentos e regiões. 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE: 

 

Ao se colocar em contato muitos agentes compradores, distribuidores, intermediários e 

fornecedores em um mesmo espaço físico-temporal, a tendência é que se fortaleçam cadeias  

de relacionamento comercial e surjam novas parcerias. 

A partir da identificação de clientes em outras regiões ainda não atendidas, a confecção 

E4 partiu em busca de novos representantes. 

Este foi considerado como um dos principais itens em importância para a confecção E5. 

Como empresa entrante, precisa formar sua carteira de representantes comerciais a fim de 

garantir uma massa crítica de vendas. 

O redesenho de cadeias de fornecimento também pode ocorrer a partir do momento que 

seja necessária maior eficiência na disponibilização de produtos em mercados já atendidos. A 

respeito dos canais de venda e distribuição, o fornecedor E6 recebeu reclamações durante a 

feira apenas sobre produtos que não estão chegando aos representantes, principalmente em 

relação a alguma cor específica.  

A presença da transportadora e empresa de logística Frilog na FEVEST, além de 

salientar a necessidade de reforço de seu aspecto institucional, também serviu como espaço 

para negociação com as confecções do APL para fornecimento de novos serviços ou 

negociação de novas condições mediante a obtenção de encomendas maiores ou especiais  

provindas da participação na feira. 

Na feira, é válido até mesmo o contato com representantes de regiões que ainda não 

demonstraram demanda, já que se pode passar a estudar a possibilidade de atingir a respectiva 

região em um período futuro. Inclusive, segundo a confecção E10, surgem propostas de 

visitantes da feira para se tornarem representantes comerciais de empresas expositoras em 

outras regiões: 



 

“(...) As pessoas vêm se oferecer para serem representantes comerciais da empresa em 

outras cidades, regiões e até exterior; inclusive pedem para levar o mostruário”. 

 

Outra confecção que corrobora com o surgimento desse tipo de oportunidade é a E9: 

 

“(...) A FEVEST é uma vitrine e você recebe propostas de vários tipos de canais de 

venda e representantes”. 

 

Dentro dos contatos firmados com pessoas interessadas em representação comercial, a 

confecção E10 fechou com duas. Ainda, a confecção E7 conheceu seu atual representante 

comercial para São Paulo na FEVEST. Por outro lado, a confecção E11 atenta para o aspecto 

de “vitrine” de expor na feira, onde mesmo que pessoas não comprem ou busquem representá-

la comercialmente naquele momento, quando tiverem a necessidade poderão vir a se lembrar 

dela: 

 

“(...) É importante abrir novos canais. Na feira, temos diversos tipos de compradores 

diferentes. Tem os que eu atendo, os que não, pessoas que irão me conhecer e em um outro 

momento vão se lembrar de que eu existo. Existem lojistas que não têm condição de revender 

produtos com a minha qualidade e preço, mas se um dia tiverem, vão me procurar. Isso 

porque ele já me conhece, já sabe os tipos de produtos que tenho”.  

 

• Segundo Objetivo Intermediário: Descrever as feiras setoriais como um fenômeno 

de atividades não- comerciais de marketing para os atores envolvidos. 

 

 



 

A) Criação e manutenção de imagem/marca 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

As empresas entrevistadas acreditam que sua presença em uma feira setorial é uma ação 

fundamental para a construção/manutenção de marca e geração de credibilidade perante seus 

públicos.  A feira funciona como uma ferramenta de comunicação, pois mesmo as expositoras 

que estavam no começo de suas atividades de negócios, estavam cientes de sua presença 

como fator de divulgação de sua marca. Os fornecedores, por sua vez, consideram a FEVEST  

como uma aproximação/manutenção de suas marcas junto a seus clientes do pólo, além de 

outros tipos de público que visitaram a feira. 

 

ANÁLISE: 

 

A divulgação – não só por estar vinculada como expositora em todos os materiais de 

marketing da FEVEST, mas também por ser visualizada e visitada enquanto estande, além de 

ter a possibilidade de ser entrevistada por algum veículo jornalístico –, foi considerada como 

um motivo relevante para estar participando da feira. Para fornecedores, participar da feira é 

um fator de construção de credibilidade e consequentemente de suas marcas junto às  

confecções do pólo. 

Uma ferramenta de grande poder de construção de marca, no caso de empresas do 

segmento de moda, são os desfiles. Em 2005, foram três desfiles diários, contendo 80 looks de 

confecções expositoras, com 18 modelos de agências do Rio de Janeiro e São Paulo e 

abordando os seguintes temas: Cowboy, Las Vegas, Circo e Hip Hop. Nesta edição da feira 

foi instalado um painel eletrônico em que era apresentada uma animação com a marca da 

confecção que estava desfilando no momento. Segundo o consultor em marketing de moda, 



 

Alexandre Manetti (2004), “(...) O desfile serve para o estilista mostrar o seu trabalho de 

Criação e posteriormente os lojistas esperam receber esses produtos para os consumidores (...)  

Os desfiles são importantes para implantar, reforçar e expandir a imagem de uma marca 

dentro de um mercado”. 

O fornecedor E6 pretende sempre estar ligado ao desenvolvimento do APL e da cidade. 

Sua participação na feira teve como objetivo apoiar as confecções a venderem, atuando como 

uma espécie de patrocinador e colaborador da feira, já que os fornecedores pagam pelos  

estandes um valor muito mais alto do que as confecções. Por viabilizar a feira (os  

fornecedores que expõem) para as confecções, como já dito no item anterior, a empresa age 

em favor da construção de sua marca e da sedimentação do seu market share em relação ao 

APL. Através do apoio e possibilitação de melhor aproveitamento da feira por parte das 

confecções expositoras, a E6 relaciona-se de forma efetiva e colaborativa com seus clientes. O 

relacionamento gerado durante a feira tende a se fortalecer no pós-feira e nos futuros contatos. 

A empresa E6, assim como outros fornecedores de insumos para as confecções do pólo, 

ao pagarem mais caro por seus espaços na feira e, dessa forma, possibilitar a presença de 

várias confecções que puderam estar presentes justamente pelo valor menor investido nos  

espaços, constrói a imagem de viabilizadora da feira e da participação das confecções como 

expositoras, o que é extremamente positivo porque as pessoas vão comprar de uma empresa 

que ajuda a feira a existir, investe na feira.  

Já a confecção E7 utiliza a FEVEST como um cartão de visitas da marca e de outros  

serviços da empresa. A empresa acredita que a feira não só promove a divulgação da marca, 

como também agrega valor na sua construção.  

Como objetivo primordial da confecção E4, destacou-se a publicidade institucional. A 

empresa está em processo de expansão de participação de mercado e precisa desenvolver o 

reconhecimento e valor de sua marca. 



 

Para a confecção E5, a feira funciona principalmente como ferramenta de comunicação, 

pois está no começo das atividades  e precisa divulgar sua marca, sendo ainda muito difícil 

efetuar vendas.  Os visitantes mostraram interesse em conhecer os produtos, sendo que o 

público da feira, segundo o proprietário da Canela, é muito diverso, misturando quem é e 

quem não é seu público-alvo já que seus produtos são direcionados para um segmento mais  

exigente. De qualquer forma, a feira é uma excelente ferramenta de divulgação da sua marca. 

A confecção E10 participou da sua primeira FEVEST em 2005. Há muitos anos  

fabricando para outras marcas, as quais colocavam seus nomes nos produtos, E10 necessitava 

de um canal em que vários elementos de marketing pudessem estar associados para uma 

rápida recuperação de imagem e mercado, reposicionando sua marca. A empresa afirmou que:  

 

“(...) nossa marca havia sumido no mercado porque fabricávamos produtos com a marca 

do cliente. E queremos resgatá-la, já que temos 20 anos de mercado”. 

 

Outro fator importante em relação à imagem/marca é a lançamento de coleções que 

ocorre na FEVEST. Os lançamentos dizem muito a respeito do que a empresa é e seu 

momento, influenciando na imagem que os públicos da feira construirão em suas percepções. 

Além disso, os catálogos de qualidade encontrados na FEVEST demonstraram o cuidado e 

atenção que as empresas estão disponibilizando para seus materiais impressos de marketing, 

os quais compõem evidências físicas influenciadoras na composição de imagem/marca de 

uma empresa. Da mesma forma, na edição 2005 da FEVEST, houve uma evolução muito 

grande em relação à qualidade de apresentação dos estandes e, pela primeira vez, encontrou-

se uma homogeneidade de acabamento, sem desníveis entre os expositores da feira. Ou seja, 

por toda a feira os estandes estavam de alta qualidade. Isso demonstra o crescimento da 



 

consciência quanto à importância da imagem e da marca, e não só da qualidade de seus  

produtos. 

Como fator construtor de marca fora dos domínios dos estandes, têm-se os desfiles  

organizados na FEVEST. Várias confecções desfilaram suas coleções, sendo que nesta edição 

da feira, o desfile foi liberado para todo o público ao contrário das versões anteriores onde 

somente compradores selecionados tinham acesso.    

O NAD (E14), atual Senai Moda, utilizou a feira de uma maneira estratégica em relação 

a sua imagem/marca. Como incentivo à participação como expositor, o NAD disponibilizou 

uma consultoria grátis para todos que tivessem interesse. Nesse caso, a feira funcionou como 

um canal facilitador para a desmistificação de “preconceitos” ou outras barreiras que os 

pequenos empresários poderiam vir a ter contra a instituição, aproximando-os e gerando 

novos relacionamentos, os quais vieram a se tornar clientes no pós-feira. 

Outra curiosidade constatada foi o fato de que algumas empresas contrataram 

assessorias de imprensa somente durante o período da feira para trabalhar suas imagens  

através da inserção de matérias jornalísticas em veículos de mídia. A assessoria de imprensa 

do fornecedor E6 conseguiu promover uma pequena coletiva de imprensa no estande de seu 

cliente, trazendo o estilista Walter Rodrigues para falar em nome da empresa. A vinculação de 

E6 com o estilista de renome sendo divulgada pela mídia pode ser considerado como um fator 

de construção de imagem/marca valioso. 

Por fim, a feira valeu como uma ferramenta de reposicionamento da imagem do pólo 

como se percebe pelas afirmações de Amim Masloum, presidente do Sindvest (2004):  

Estamos melhorando a imagem do pólo e estamos usando a FEVEST para isso.  
Contratamos os melhores profissionais, pessoas especializadas pra trabalhar na feira 
e nos desfiles. O que queremos mostrar são as tendências da próxima estação e a 
qualidade dos produtos da região. 

 

 



 

B) Introdução e teste de produtos / Investigação de necessidades de adequação dos 

produtos às atuais exigências do mercado 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Toda feira é inerentemente um veículo de lançamento de produtos e das últimas 

novidades de um segmento. A FEVEST faz jus a esse quesito onde todas as confecções  

introduzem suas novas coleções para a próxima estação. Os lançamentos são analisados por 

vários tipos de compradores, o que fornece subsídios às empresas sobre suas novidades. 

Segundo as confecções, os compradores são as grandes fontes de informação sobre o que o 

mercado de cada um está comprando. No entanto, os próprios fornecedores que estão expondo 

na feira são fontes de avaliação para a adaptação dos produtos à realidade do mercado. 

Os fornecedores se dizem obrigados a levar novidades para a feira, para que as 

empresas possam conhecer e utilizar-se de seus novos  produtos, considerando que as  maiores  

confecções do pólo já lançam suas novas coleções contendo as novidades dos fornecedores  

expositores.   

Também catálogos, revistas, web sites e programas das instituições são lançados em 

feiras por sua capacidade divulgadora e de experimentação e esclarecimento. 

 

ANÁLISE: 

 

Pelo fato de mesclar vários tipos de públicos com formações profissionais e técnicas  

diversas, a troca e geração de conhecimentos multidisciplinar é grandemente promovida. O 

que se ouviu e viu em um estande é transmitido em outros estandes pelos visitantes e pelos 



 

próprios expositores, além de visitantes que, identificando-se ou não, transmitem suas  

opiniões, críticas e sugestões de melhorias aos expositores.   

A confecção E4 procura aproveitar as informações locais, ouvindo tudo e retendo o que 

considera relevante. Na FEVEST 2005, a empresa conheceu e adquiriu um maquinário que 

lhe permitiu fazer mudanças em termos de acabamento, melhorando a qualidade de seus 

produtos. 

Além de aproveitar a oportunidade de apresentar suas novas coleções de uma só vez 

para a gama considerável de clientes atuais e potenciais, o lançamento de produtos durante 

uma feira fornece uma visão do seu potencial comercial. Mills (1999, p.6) assegura que “(...) 

As feiras (...) provêm uma imediata leitura de vendabilidade do produto”. Sharland e Barlogh 

(1996, p.60) também afirmam o potencial das feiras para esse tipo de ação: “As feiras  

setoriais se mostraram como um excelente fórum para lançar novos produtos e uma maneira 

com baixo custo-benefício de avaliar a aceitação de novos produtos e seu sucesso”. 

Como a maioria das confecções, a E4 lançou sua coleção, recebendo feedback imediato 

acerca de suas novidades. Isso acontece porque a FEVEST, por agregar em um mesmo espaço 

não apenas o público consumidor final, mas também compradores industriais e vários  

profissionais relacionados ao segmento de moda íntima, possibilita a acumulação de uma 

carga crítica de retorno ao expositor quanto à aceitação e potencial de sua nova coleção.  

A confecção E5 recebeu uma grande quantidade de feedback através dos comentários, 

críticas e sugestões dos clientes potenciais. A oportunidade de dialogar e disponibilizar a 

possibilidade de contato físico para um grande contingente de compradores profissionais em 

um curto espaço de tempo, permite a arrecadação de informações valiosas e a formação e uma 

nova percepção a respeito de sua produção. Como visto em outros itens desta seção, as 

críticas podem resultar em adaptações e posterior conversão em venda. 



 

Para o fornecedor E6, o feedback que recebe acerca de seus produtos acontece em 

grande quantidade antes da feira. Como as confecções estão produzindo suas novas coleções  

para lançamento na FEVEST, os comentários e reclamações são travados entre as confecções  

e E6 neste período anterior.  Porém, clientes atuais e potenciais, em uma escala menor, fazem 

sugestões e reclamações ou solicitam adequações durante a feira.  

Para a confecção E8, com um posicionamento mais voltado a preço, ocorrem 

solicitações para alterações nos produtos: 

 

“(...) Às vezes até para cair o preço. São sugestões de compradores na feira para reduzir 

o custo de produção do produto para que ele fique mais acessível para venda a públicos com 

poder aquisitivo menor”.   

 

A confecção E10, estreante na FEVEST, buscou informações de tendências e do estava 

se produzindo no mercado junto às grandes confecções e fornecedores: 

 

“(...) Sim. Tanto pelas grandes fábricas de moda íntima quanto às de aviamentos. Por 

exemplo, a Triumph exporta, então vamos ver o que eles estão fazendo, as tendências. É aí 

que a gente vai identificando, tendo de adaptar os nossos produtos para exportação [que é o 

principal objetivo de mercado a atingir da empresa]. Porque se a gente se adequar para o 

mercado interno [com um produto diferenciado e de qualidade] é só manter o ritmo para 

atingir o mercado externo”. 

A confecção E1 deixa claro a importância da FEVEST ao se contatar compradores  

internacionais, que buscam produtos com especificidades para atender o mercado de seus  

países: 



 

“(...) Quando você vai para a feira, você já pesquisou muito. Por isso os produtos já 

estão dentro de um contexto de mercado. Agora você não pode atender com exatidão todos os 

mercados. Então adequações são necessárias. Para o exterior você tem de adequar tamanhos, 

as folgas. Porque, por exemplo, a mulher européia tem estatura maior”. 

 

Por fim, o NAD (atual Senai) aproveitou a feira para lançar seu catálogo anual do setor 

de moda, além de novos serviços de design dirigidos às confecções. Na edição de 2004, foi 

lançado o website Portal da Moda Íntima durante a feira, que funciona como um integrador de 

informações entre os compradores e o pólo. 

 

C) Investigação da necessidade de descontinuação de alguns produtos  

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A maioria das confecções entrevistadas utiliza a FEVEST como um campo de 

experimentação e testes de suas novas coleções, como visto no item anterior. Em contato com 

diferentes públicos compradores, as empresas visualizam in loco o que vende e o que não. 

Também podem receber avaliações de como os visitantes vêem seus produtos, a ponto de 

poderem decidir,  se for o caso, sobre quais devem ser alterados e quais devem ser retirados de 

linha. O próprio desfile provê o público com elementos experimentais do como as peças se 

comportam quando vestidas e em movimento. Assim, a FEVEST pode ser considerada como 

uma ferramenta de experimentação táctil e visual para os visitantes poderem assegurar-se da 

adequação dos produtos aos seus mercados, além de algumas empresas obterem respostas da 

existência de demanda para alguns modelos, os quais serão descontinuados após a feira. 

 

 



 

ANÁLISE: 

 

Neste item, as empresas entrevistadas dividiram-se em duas vertentes. De um lado, uma 

minoria em que a participação na FEVEST não determina a visão da necessidade de 

descontinuação de produtos, afirmando que muitas pesquisas anteriores foram realizadas para 

assegurar que todos os produtos expostos encontrem demanda e continuem na linha de 

produção, como foi o caso da confecção E4, que escolhe pela descontinuação de um produto 

não pela participação na feira, mas através do acompanhamento histórico do produto.  

De outro lado, a maioria das entrevistas demonstram que a feira funciona como um 

banco de experimentação de seus lançamentos e põem ocorrer descontinuações.  

No caso confecção E5, com pouco tempo de atividade, a feira funciona como um teste 

inicial na definição de sua coleção e produtos. A reação do mercado vai agregar uma 

quantidade de informações para que se possa estudar quais linhas devem continuar e quais 

devem ser descontinuadas ou adaptadas.   

A confecção E8 afirmou que a descontinuação ocorre ou porque o produto não obteve 

procura ou o preço estaria muito alto. Para muitas confecções, a FEVEST funciona como um 

verdadeiro “campo de provas”, como afirma a E9: 

 

“(...) Às vezes faço uma coleção de trinta peças e pode vender vinte e cinco. Dali 

mesmo as peças que não obtiveram sucesso já voltam para caixa e saem de linha. A feira 

serve muito como termômetro para saber o que vai vender, que tipo de material, aviamento, 

etc”. 

Corroborando com esse fato, E12 fala: 

 



 

“(...) Consegue ver as peças que têm mais aceitação. O comprador fala para o expositor 

sobre as peças que mais vendem em suas lojas. Já percebi empresas concluindo que teriam de 

investir mais na camisola x, já que ele é que havia obtido mais “saída”. Os compradores falam 

o que o consumidor da sua região mais consome. Também os visitantes que não são 

compradores atacadistas falam sobre o que preferem”. 

 

E6, enquanto fornecedor de insumos para as confecções, deve ir à feira levando 

novidades que acompanham as tendências já identificadas em pesquisas realizadas no Brasil e 

no exterior. Diante das novidades que a empresa apresentará na feira é que as confecções  

tomarão decisões acerca de suas próximas coleções e até possíveis descontinuações  

antecipadas. Por isso, segundo E6, quando um fornecedor de confecções vai a FEVEST ele 

não divisará a descontinuação de algum produto, já que foi para feira devidamente preparado 

e com muito investimento em desenvolvimento de seus lançamentos e produtos já há algum 

tempo na linha de produção.   

 

D) Descoberta de oportunidades de desenvolvimento para novos produtos 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A FEVEST promove recursos materiais e de conhecimento para que as empresas  

expositoras possam recorrer a adaptações de suas linhas de produtos para atender a novas 

demandas. Dessa forma, a feira expõe as empresas a dois principais tipos de fontes geradoras  

de recursos para possíveis alterações em suas produções. A primeira corresponde ao contato 

com vários tipos de compradores profissionais, os quais trazem necessidades específicas  

segundo seus mercados, solicitando alterações nos produtos expostos para que possam 



 

realizar encomendas, ou realizando encomendas já com as novas solicitações. Por outro lado, 

os fornecedores devem levar as novidades para as confecções, as quais equivalem a uma 

grande fonte de inspiração para criação de novas peças e coleções, podendo ser variações  nas  

matérias-primas, nas peças de acabamento fabricadas pelos fornecedores ou, ainda, em 

relação a novas formas de produção. 

 

ANÁLISE: 

 

Um grande trunfo para os expositores é a possibilidade de interação com clientes atuais  

e potenciais, os quais trazem muitas informações referentes a suas relações com o consumidor 

final. De fato, estar em contato com o elo final da cadeia produtiva provê ao comprador o 

conhecimento sobre o que o consumidor está procurando. 

As reclamações  e pedidos desses consumidores  geram pistas sobre o que eles pensam e 

desejam, permitindo que o comprador possa obter um amplo espectro de visão sobre os 

gostos, preferências e comportamento de compra do mercado. 

O cliente geralmente constitui-se em uma fonte de informações vindas da “ponta” do 

mercado tornou-se uma afirmação unânime entre as confecções. Na edição de 2005 da 

FEVEST, um cliente da confecção E4 sugeriu a produção de um lingerie que lhe interessaria, 

o qual foi confeccionado sob medida e a seguir introduzido na linha de produção. O produto 

obteve enorme sucesso em vendas.  

Na mesma linha, a confecção E8 também processa pedidos de produtos que não tem na 

produção. Então, a empresa fabrica o item solicitado pelo cliente, envia para ele, que por sua 

vez, envia de volta, até que o produto atenda a todas as suas especificações e necessidades. 

Outra confecção que recebeu muitas informações a respeito de diferentes necessidades, foi a 

E11: 



 

 

“(...) Uma grande quantidade de clientes que nos procuram correspondem a mercados  

bem diferenciados. Então, temos de estar sempre abertos”. 

 

A confecção E5 também recebeu muita informação sobre o que os clientes potenciais  

procuravam. Além disso, segundo a empresa, com os materiais novos trazidos para a feira 

pelos fornecedores, surge a oportunidade de criar novos produtos.  

Da mesma forma, a confecção E10 encontrou nos lançamentos apresentados pelos 

fornecedores, uma fonte de recursos para criação de novos produtos: 

 

“(...) Os lançamentos [dos fornecedores] estão todos ali. Tanto de material novo 

(matéria-prima), quanto das peças para acabamento que foram criadas por esses fornecedores. 

Lá, temos muitas idéias”.  

 

O Sindvest (E12) ainda ressaltou que os fornecedores provêem as confecções com a 

descoberta de novos insumos ou, ainda, de novas formas de produzir (máquinas, softwares, 

técnicas de design, etc). 

Li Ling-yee (2005, p.166) ressalta a importância de que se realizem mais pesquisas  

acerca do aprendizado relacional entre empresas expositoras e visitantes: “Através do 

desenvolvimento e um aprendizado relacional, cliente e fornecedor engajam-se em uma 

conexão que se torna inteligente tão mais um se relacione com o outro, e colaborem para 

encontrar as necessidades do cliente”. 

 

Para E6, a feira gera a necessidade de desenvolvimento e produção de novos materiais  

de acabamento a partir do momento que lançamentos – mantidos em segredo absoluto por 



 

algumas confecções inovadoras – são realizados na FEVEST. Isso acarreta uma demanda por 

parte de várias outras confecções que irão copiar esses produtos depois da feira. Assim, com 

essa nova demanda podem surgir necessidade de adaptações nos aviamentos da E6 para 

atender a essas demandas conseqüentes da feira. 

 

E) Aquisição de informações acerca de novidades, tendências de mercado, tendências de 

moda e comportamento do consumidor 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Por se caracterizar como uma feira que representa um APL, empresas de variados 

tamanhos, posicionamentos e ciclo de vida fazem parte dos expositores da FEVEST. Por isso, 

enquanto umas aproveitam a feira para se informar sobre tendências de moda e verificar o que 

a concorrência está produzindo, outras estão gerando moda e comportamento e ditando estilos  

que vão prevalecer na estação.  

O ambiente de encontro face a face entre vários tipos de agentes proporcionado por uma 

feira setorial e ainda mais alavancado pela existência de uma ambiente festivo, facilita a 

transmissão interpessoal de conhecimentos. Por isso, a FEVEST, em todos os seus aspectos, 

gera um grande aprendizado para o expositor. O empresário, a partir das percepções e 

aprendizados obtidos durante a feira, sofre alterações em sua maneira de ver seus negócios, 

seu ramo de negócios e o mercado.  

 

 

 

 



 

ANÁLISE: 

 

Expositores e visitantes de feiras setoriais estão sujeitos a adquirir conhecimentos sobre 

novas tendências de mercado e comportamento do consumidor. Os expositores podem tanto 

obter informações através de visitas de compradores, jornalistas, fornecedores, visitantes em 

geral, como também através da interação interpessoal gerada por visita a outros estandes, nos  

corredores da feira ou ainda na área de alimentação. 

Teixeira filho (2002, p.67) assegura a importância do contato interpessoal para a 

transmissão de conhecimentos: 

Estudos mostraram que o conhecimento tácito ainda é mais bem transmitido durante 
a comunicação face a face. Calcula-se que de 50% a 95% da transferência do 
conhecimento (explícito e tácito) ocorre por comunicação oral. Mas o ambiente de 
negócios global, veloz e móvel de hoj e deixa relativamente pouco t empo para o  
contato face a face. 
 

As feiras são espaços que favorecem a relação interpessoal voltada à informalidade 

entre pessoas de empresas diferentes. Ao contrário do que ocorre nos ambientes corporativos, 

a descontração prevalece entre as pessoas presentes em uma feira, onde os diálogos podem ser 

mais proveitosos para ambas as partes. Novamente, Teixeira Filho (2002, p.69) demonstra a 

importância desse aspecto: 

A forma mais natural de interação é a conversa. Nonaka chama a atenção sobre isso 
várias vezes em sua obra. A verdade é que nada melhor que uma boa conversa, um 
caso interessante, uma história exemplar ou mesmo uma anedota, para compartilhar 
conhecimento tácito. 
 

A participação no evento expande os horizontes perceptivos dos empresários. Ganem 

(2006, p. A19), em reportagem intitulada “Empresas fornecem para grandes grifes”, 

transcreve as palavras de Carlos Jose Ieker dos Santos, diretor da Hak: “_ Começamos na 

moda íntima e queremos continuar nela. Mas estávamos fazendo muita mesmice. Resolvemos  

investir em design e diversificar para não estagnar ...”. 

Expor em uma feira setorial provoca a formação de uma nova percepção acerca de seus  

produtos e sua empresa. O confronto direto com concorrentes, fornecedores e clientes  



 

trazendo sugestões e feedback da ponta do mercado, enfim, vários tipos de inputs, são 

saudáveis para um repensar dos negócios. A confecção E11 relaciona a participação da 

FEVEST a um desafio que lhe traz conhecimentos para sempre melhorar a empresa: 

 

“(...) a feira também abre nossos horizontes para participar de outras feiras, de outros  

eventos, para melhorar enquanto empresa, para melhorar de uma forma geral e ela estar 

sempre se apresentando melhor”. 

 

Se por um lado, como visto antes, o cliente traz novidades e tendências, o visitante 

anônimo que passa pelo estande e faz uma crítica, também pode trazer novidades. Para a 

confecção E4, quando se está participando em uma feira como expositor, o importante é saber 

ouvir e estar aberto a esse tipo de opinião. 

Para a confecção E5, empresa em início de atividades, o aprendizado durante a feira 

prevalece através de lançamentos de produtos de outras empresas e fornecedores que 

visitaram seu estande trazendo novidades. Na FEVEST, a empresa pôde ver os lançamentos 

dentro das tendências que buscava. 

Fornecedores como o E6, já contam com o estudo das tendências antes da feira. Como 

fornecedores, devem levar as informações para as confecções decidirem o que utilizarão em 

suas novas coleções.  

Uma curiosidade apontada pelo estilista Walter Rodrigues é que, hoje, no pólo, você 

encontra disparidades como proprietários e estilistas que viajam regularmente para a França e 

pessoas que não vão além do Rio de Janeiro. Assim, enquanto alguns estão sintonizados com 

o que há de mais moderno e com o que tende a acontecer no mercado da moda dentro de um 

futuro próximo, outros ainda se encontram atrelados a pontos de vista e conhecimentos 

regionais. A FEVEST, portanto, pode funcionar como uma “ponte” para essas confecções sem 



 

acesso às grandes capitais nacionais e mundiais da moda acerca de obtenção de uma parte 

desse conhecimento. 

Enquanto algumas empresas seguidoras aproveitam a feira para obtenção de 

conhecimento acerca das tendências de moda, empresas líderes como a E4 faz muitas 

pesquisas na Europa, principalmente França e Itália, e em São Paulo e outras capitais 

nacionais onde possam encontrar informações valiosas. Seu trabalho de pesquisa é intenso, 

inclusive junto a estilistas de renome no Brasil e no exterior. Ela leva para a feira, através de 

sua nova coleção, um agregado de informações de tendências de moda e influencia muitas  

confecções de menor porte do pólo que estão expondo ou não, e também de fora, as quais  

viajam para visitar a feira em busca destas informações. 

No caso da confecção E5, por se posicionar como uma confecção praticamente sem 

concorrente no pólo, já que suas peças não se tratam de lingeries, e sim de peças íntimas do 

dia a dia da mulher, mas com um layout de grife, já foi para a feira madura. Ela também fez  

um forte trabalho de pesquisa de tendências de moda, até mesmo para desenvolver sua 

identidade enquanto empresa entrante no mercado.  

Outro benefício gerado por feiras setoriais compõe-se da possibilidade dos participantes 

do APL tomarem conhecimento de publicações da área, websites relevantes, pessoas 

consideradas referência em assuntos específicos e de interesse do segmento e formadores de 

opinião. A feira facilita ao expositor informar-se sobre quem é quem, ou seja, as pessoas do 

segmento, as empresas novas, empresas e instituições que podem resolver um determinado 

problema, etc. Por isso, por exemplo, quando mais possibilidade os designers tiverem de 

interagir com a indústria, maior o crescimento do APL, segundo Walter Rodrigues (E1). 

Por fim, algumas outras novidades que podem ser observadas são novidades em termos  

de exposição de seus produtos no varejo, informatização das lojas e da produção. 

 



 

F) Identificação e benchmarking de atuais e novos concorrentes  

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A FEVEST permite ao expositor ter uma visão global do segmento e do que está sendo 

produzido. Os líderes de mercado do APL não obtêm grandes vantagens em termos de 

benchmarking. Quem aproveita de forma substancial são as empresas seguidoras que extraem 

muitas informações para utilizarem em suas linhas produtivas e comerciais. Expor na feira 

provê às empresas maiores o status de lançadoras de moda, já que muitos visitantes são 

proprietários de pequenas confecções do pólo, além de outros vindos de outros estados, que 

estão na feira para captar idéias e colocá-las em suas produções. 

 

ANÁLISE: 

 

A confecção E4 faz suas pesquisas na Europa (Paris/Itália) e, portanto, está na frente do 

que é apresentado pelas outras confecções na feira. Da mesma forma, a E5 faz suas pesquisas 

anteriormente à feira.  

Segundo o estilista Walter Rodrigues, um dos fatores que fazem da FEVEST uma 

grande “celebração” é a possibilidade de reunir confecções que viajam para a Europa a fim de 

pesquisar com outras com dificilmente saíram do estado. Essa justaposição de visões e a 

apresentação de novidades criam um ambiente de excitação por descobertas e rico 

aprendizado. 

A confecção E4 é uma líder de mercado e por isso formadora de opinião. Ela funciona 

como uma vitrine para que as empresas seguidoras possam se inspirar em suas coleções. A 

E6, enquanto fornecedora, com já dito em itens anteriores, tem como missão antecipar-se e 



 

levar à feira tendências de moda em termos de acabamento. Por isso, ele passa a ser fonte de 

bechmarking para fornecedores menores ou complementares a sua área. 

O Sindvest (E12) salienta que a parte principal de benchmarking entre as confecções é 

feita antes da feira: 

“(...) Todo o mundo avalia o concorrente e existe uma preparação antes da feira para 

não produzir coisas semelhantes. Então, avaliam o concorrente para não expor uma coisa que 

acham que é novidade, mas na verdade não é. Também avaliam, durante a feira, os estandes 

uns dos outros. Percebemos pelo contato informal com os  confeccionistas como eles  

comentam os estandes dos outros, as peças expostas”.  

 

G) Identificação de futuros concorrentes 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Tanto confecções, quanto fornecedores do ramo de aviamentos percebem a feira como 

uma excelente ferramenta de pesquisa acerca de potenciais futuros concorrentes. Na verdade, 

a justaposição não só de empresas expositoras, mas também de visitantes que representam 

outras empresas do segmento que não estão expondo, além de pessoas interessadas em entrar 

no mercado, e a troca constante de informações e o diálogo informal através de todas as  

dependências da FEVEST, possibilita a obtenção de percepções e conhecimentos por parte 

dos empresários, de quem está planejando ou já se encaminhando a se posicionar como uma 

empresa concorrente. 

 

 

 



 

ANÁLISE: 

 

Goldberg e Lorimer (2001, p.7) descrevem um quadro referente a motivos de participar 

de uma feira: “(...) Muitas empresas expositoras vão às feiras setoriais por simples razões 

como mostrar apoio a um segmento de negócios ou a uma associação, sem qualquer outra 

expectativa. Ou elas vão porque sua concorrência estará lá, então, poderá avaliá-la”.  

A oportunidade de saber quem é quem no mercado em termos competitivos é provida 

pelas feiras, já que estas se constituem um grande painel de um segmento sintetizado em um 

pavilhão de exposições. Dessa forma, as empresas expositoras podem identificar quais  

empresas cresceram, quais estão aumentando seu poder de influência no mercado e quais  

estão ditando a direção estratégica no segmento de negócios. 

Por isso, a feira pode servir como uma rápida e eficaz pesquisa de mercado para 

algumas empresas. Sharland e Balogh (1996, P.62) esclarecem a questão:  

O principal ponto é que a informação obtida em uma feira setorial tem mais valor 
em um ambiente competitivo, e, portanto, feiras setoriais represent am uma tremenda 
oportunidade de obter acesso a fontes de informação de baixo custo. 
 

A confecção E4 aponta o potencial da feira no sentido da identificação da concorrência. 

A feira tende a melhorar a qualidade dos concorrentes a cada ano. Isso permite a empresa 

avaliar o crescimento real e potencial destas empresas.   

A confecção E5, por se posicionar como um produto de alta qualidade e com design 

sofisticado de peças íntimas do dia a dia da mulher, não concorre com as empresas da 

categoria, as quais fabricam commodities, nem com as fabricantes de lingeries (sofisticados  

ou não). O público da feira, em sua maioria, compõe-se de distribuidores para “sacoleiros” 

(compradores independentes) ou pequenos lojistas, os quais são compradores de commodities. 

Por isso, em relação à identificação de concorrentes, a FEVEST 2005 não agregou 

conhecimentos para a empresa. 



 

Todas as outras confecções identificaram potenciais futuros concorrentes. E8, inclusive, 

ressaltou ter percebido clientes que compram peças na feira para copiar. A confecção E10 

desenha o quadro de outro tipo de concorrência: 

 

“(...) Pessoas querendo montar uma empresa e empresas saindo da informalidade. 

Querem fazer o que estamos fazendo. Por mais que tenham um pouco mais de trabalho, mas 

eles podem nos alcançar”.  

 

Já E13, considera as possíveis futuras concorrentes como as empresas entrantes no 

mercado, dividindo-as em dois tipos: 

 

“(...) todo ano entra uma empresa nova na feira, empresas que estão entrando no 

mercado agora. Elas apresentam duas vertentes: As que já começam com uma estrutura muito 

boa de investimento e as com recursos mais restritos”.   

 

Já a empresa E6, conseguiu visualizar perfeitamente as empresas que estão começando 

a se direcionar para o seu segmento de mercado, o que graças principalmente a feira, 

permitiu-lhe tomar ações de defesa de mercado após o evento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

H) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design (equipamentos, 

técnicas de design, softwares, etc) 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Participar em feiras setoriais como a FEVEST pode render conhecimentos e acesso a 

informações e equipamentos que servem para ampliar vantagens competitivas das empresas 

expositoras e visitantes. Informações estratégicas em termos de capacidade e qualidade 

produtiva são obtidas em uma velocidade que seria impossível caso as fosse buscar no 

mercado, onde se encontram fragmentadas em localizações as mais díspares. Portanto, por 

mais que algumas empresas digam que adquiriram pouco conhecimento durante a feira, 

mesmo elas ganharam com equipamentos descobertos, além de informações valiosas que 

estiveram disponíveis para quem as buscou. 

 

ANÁLISE: 

 

A idéia de que feiras setoriais são grandes mananciais de informação e conhecimento 

está disseminada entre expositores e visitantes, os quais, em muitos casos, visitam feiras 

apenas com esse fim. Uma feira torna-se um gerador de conhecimento em rede já que, 

segundo Davenport (1998), a melhor forma de troca e transferência de conhecimentos é 

através do contato face a face. Isso permite que agentes de diferentes formações e funções 

presentes no evento possam interagir em um sistema complexo de disseminação de 

informações e conhecimentos.  



 

Sharland e Barlogh (1996, p.63) demonstram como uma feira pode ser uma rica fonte de 

informações: “(...) Muitos observadores estão surpresos com o fácil acesso a informações  

raras disponibilizadas em feiras setoriais”. 

No entanto, para algumas expositoras como a confecção E4, que conta com um trabalho 

muito intenso de pesquisas durante todo o ano, no Brasil e exterior, a feira agregou muito 

pouco conhecimento em termos produtivos e de design. O nível de pesquisa da empresa está 

muito à frente do que existe na FEVEST. Portanto, neste item ela funciona não como 

fornecedora de conhecimento e inspiração para outras empresas e visitantes, sendo 

considerado uma referência no segmento de lingeries.  Praticamente a única obtenção de 

conhecimento em termos produtivos para a E4 foi a aquisição de uma máquina que lhe 

permitiu melhorar a qualidade do acabamento de seus produtos. Mesmo assim, um único 

equipamento descoberto na feira lhe foi fundamental em termos de incremento em sua 

vantagem competitiva.  

A confecção E5, cujo trabalho anterior de pesquisa concentra-se em maior parte nas 

tendências de moda, com a feira pode ter acesso a conhecimentos a respeito de técnicas  

produtivas. A empresa adquiriu um software de digitalização de moldes que lhe permitiu um 

avanço enorme em termos de qualidade e quantidade produtiva, já que uma quantidade maior 

de moldes pode ser testada, desenvolvida e produzida.  

A confecção E10, antes de estrear como expositora na edição de 2005, tomou 

conhecimento de um software específico para confecções na FEVEST, quando visitante: 

 

“(...) Tomamos conhecimento do software “Citrino” na FEVEST como visitantes e hoje 

estamos usando muito. Havia um estande apresentando que ia lançar esses produtos, nos 

cadastramos para receber notícias, e hoje estamos constantemente realizando os up-grades. A  

empresa até indica a gente como uma das empresas que mais utiliza o produto”.  



 

Mesmo que os organizadores da feira, segundo o Sindvest (E12), foquem mais em 

moda, a FEVEST ainda sim traz novidades em termos produtivos. A confecção E11 destaca a 

importância de participar de outras feiras para obter informações tecnológicas e de design que 

formem um quadro mais completo. De qualquer forma, ela destaca o aprendizado obtido na 

feira, salientando o porquê: 

 

“(...) Porque durante a feira temos também estandes de tecidos, máquinas e 

equipamentos. É claro que só na FEVEST a gente não vê tudo. Não dá para ter noção de todos 

os desenvolvimentos, mas já traz muita coisa”.  

 

A empresa E6, por se tratar de uma fornecedora para confecções, adquire muito pouco 

conhecimento técnico na feira, já que tem como função trazer as novidades e o que é 

tendência de moda e produtiva no mercado das grandes capitais do mundo. Na feira, recebe 

solicitações como amostra de produtos que não cabem na máquina de uma confecção, e então 

tem de desenvolver novas técnicas produtivas para atendê-las. 

O Senai Moda (E14) ministrou em seu estande workshops sempre incluindo seus  

produtos de design como forma de educar sobre a sua utilidade, como o Kit Completo de 

Desenvolvimento do Produto.  Além disso, o Sindvest (E12) promoveu workshops de moda 

com estilistas famosos como Alexandre Herchovisch, Walter Rodrigues e outros profissionais 

para que os profissionais do APL se informassem a respeito de técnicas produtivas e de 

design.   

A confecção E10 beneficiou-se dos serviços do Senai Moda, que ajudou a empresa a 

desenvolver as peças, o método de costura, nos aspectos produtivos, graduações e 

esclarecendo dúvidas na feira.  

 



 

I) Tomar conhecimento de normas, regulamentos e legislações que interferem em seus 

produtos; 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A FEVEST apresenta grande potencial de divulgação de normas, legislações e até de 

ideologias acerca do APL e do segmento de moda íntima, já que agrega vários atores do 

segmento, não só expositores como também visitantes. Por isso, tanto a visita aos estandes  

realizada pelas instituições de apoio ao APL para saber se as empresas precisavam de algo, 

quanto palestras e workshops realizados dentro do ambiente de feira, possuem um caráter de 

grande penetração comunicativa das mensagens almejadas. Por outro lado, empresas que 

necessitem desse tipo de informação vão obter um rápido acesso a instituições variadas em 

um mesmo local, inclusive vindo a ter o conhecimento antecipado de qual lhe será útil. 

 

ANÁLISE: 

 

As instituições de apoio ao APL promovem encontros na forma de seminários, “cafés da 

manhã” e palestras para informar e disseminar seus programas e serviços aos empresários. No 

entanto, apesar de ser um evento menos intimista, a FEVEST também funciona como um 

meio eficaz de educação e divulgação dessas informações.  

O estande do Exporta Cidade (E3), o qual reunia a associação dos Correios, do 

SEBRAE e APEX, recebeu muitas consultas de visitantes da feira sobre exportação, além de 

estar apoiando algumas empresas expositoras. Esse foi o caso da confecção E7 que ficou 

vinculada a APEX (Agência de Promoção de Exportações e Investimentos) e a empresa 



 

obteve muito auxílio técnico de uma consultora da instituição acerca de importação e 

exportação. 

A confecção E4 afirma que foi grandemente beneficiada na edição de 2004, quando o 

InMetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) distribuiu 

uma cartilha com informações muito importantes para a empresa, e fez encontros continuados  

sobre ela depois da feira.  Outras empresas também manifestaram o apoio prestado por essa 

instituição como importante disponibilizador de informações durante a feira. Nesse caso, 

observa-se a utilização da FEVEST como um elemento agregador e de divulgação onde a 

cartilha foi distribuída, sendo que a instrução sobre seu conteúdo foi realizada nos encontros 

pós-feira. A empresa também acenou para como o SEBRAE, SENAC, FIRJAN também 

contribuíram com informações legais junto ao APL, instituições essas que se valeram da 

FEVEST para disseminar contatos e disseminar informações a empresas do APL e visitantes 

em geral. 

Por outro lado, a maioria das empresas entrevistadas foi reticente ao afirmar que nada 

lhe foi agregado em termos de normas e legislações durante a FEVEST.  

Por fim, em busca de sempre agregar valor junto às confecções a fim de fidelizar esses  

clientes, a empresa E6 apoiou os empresários transmitindo conhecimentos em termos de 

exportação e importação. Ela disponibilizou seus profissionais para auxiliar na realização e 

compreensão das necessidades legais, como também, encaminhou-os para os profissionais de 

instituições de apoio para sejam devidamente esclarecidos. A empresa declara: 

 

“(...) Caso chegue um cliente externo e precisamos tirar uma dúvida sobre exportação, 

podemos ir ao estande do SEBRAE nos esclarecer, inclusive levando o cliente até lá”. 

 

 



 

J) Identificação de necessidades de treinamento e desenvolvimento da mão-de-obra;  

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Apesar da baixa incidência de empresas que perceberam a FEVEST como uma 

oportunidade de identificar a necessidade de aperfeiçoamento de sua mão-de-obra, até porque 

a organizadora do evento promoveu um treinamento para todas as empresas expositoras 

interessadas, as feiras setoriais podem se constituir em um campo de treinamento e 

aprendizado por se tratar de um ambiente onde vários tipos de atores vão ao encontro do 

estande da empresa solicitar informações, conversar, trocar informações, estabelecer relações  

comerciais, etc. 

 

ANÁLISE: 

 

A maioria dos entrevistados não identificou a participação na FEVEST como fator de 

treinamento e desenvolvimento da mão-de-obra, a não ser especificamente para outras 

participações em feiras. 

Segundo E4, o ritmo acelerado da feira prejudica este aspecto. No entanto, há o 

aprendizado para melhorar a performance individual para a próxima feira.  

Isso pode se dever, em parte, ao fato de que a empresa organizadora, antes da feira, 

promove reuniões com as confecções para transmitir noções de como atender o público. 

Portanto, foi realizado um treinamento de atendimento ao consumidor, no pré-feira, a respeito 

do que dizer, como se portar etc, para que todas as empresas pudessem contar com um 

nivelamento em termos de tratamento aos visitantes de seus estandes.  



 

A E6 aproveita a característica presencial oportunizada pela feira para tentar integrar 

seus funcionários com os clientes. Para a empresa, eles estão no dia-a-dia conversando com os  

clientes ao telefone e a feira é a oportunidade para estabelecer o contato face a face. Ainda, 

pode acontecer a identificação da necessidade de treinamento, mediante reclamações e 

sugestões, já que o ambiente de uma feira proporciona o acontecimento de diálogos que 

raramente surgiriam nos ambientes corporativos.  

A confecção E7 identificou a necessidade de aperfeiçoamento na parte de idiomas, 

inclusive porque a empresa tende a participar de feiras fora do país. A E9, por sua vez, 

chamou a atenção para a intensa atividade relacional provoca pela concentração humana em 

um pavilhão, o que promove mais ainda a capacitação de suas vendedoras ao participarem da 

feira: 

 

“(...) Não deixa de ser. Levo uma vendedora. São quatro dias intensos, de manhã até a 

noite, vendendo, atendendo quem faz pedido, quem não faz, fazendo contato”. 

 

A E11 também envia seus funcionários para o treinamento externo promovido pela 

organizadora da feira, e realiza outro interno,  onde eles recebem todos os dados sobre a nova 

coleção. 

O fornecedor E13 visualiza grandes avanços de seu representante para a região de Nova 

Friburgo durante as participações em algumas edições da FEVEST: 

 

“(...) O próprio representante que estamos implantando em uma região começa a 

trabalhar mais com a gente através da feira. O nosso representante de Friburgo, devido à 

participação conosco nas FEVEST anteriores, hoje organiza sozinho uma participação em 

feira”. 



 

K) Identificação da necessidade de atividades de assistência técnica 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Por se tratar de uma feira voltada para moda, com confecções expondo seus produtos e 

desfiles diários, praticamente nenhuma atividade de assistência técnica foi identificada. 

Mesmo a maioria dos fornecedores não disponibiliza esse tipo de atividade na FEVEST. A 

única exceção fica por conta das empresas de maquinário que, dado à complexidade dos  

equipamentos e por se tratar de uma venda altamente técnica, atendem dúvidas dos clientes  

que já adquiriram máquinas da empresa e ainda encontram dificuldades e problemas de 

manuseio. Para esse tipo de empresa, a FEVEST é muito válida, aumentando o 

relacionamento com esses clientes através da resolução de seus problemas, bem como para - 

com essa ação - atrair clientes potenciais. 

 

ANÁLISE: 

 

As confecções entrevistadas não identificaram necessidade de atividades de assistência 

técnica até porque, pelo tipo de produto que fabricam, quando um produto ou coleção 

apresentam problemas, o cliente recorre rapidamente ao telefone e não espera uma feira para 

solicitar providências.  

As atividades de assistência técnica ficam restritas a alguns fornecedores como o E13, 

que presta um serviço educativo aos clientes atuais e potenciais sobre como utilizar 

corretamente seu maquinário, a fim de melhorar o desempenho e evitar quebras. 

Como a E6 fornece durante todo o ano para as confecções do pólo, a ocorrência de 

problemas com seus produtos é relatada com agilidade no dia a dia das empresas. No entanto, 



 

mesmo assim, podem ocorrer reclamações das confecções durante a feira. Nesse caso, uma 

equipe técnica é enviada ao local do cliente imediatamente. 

 

L) Fortalecimento de redes e parcerias produtivas entre empresas; 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Uma maior integração dos agentes do APL por conseqüência da FEVEST foi um 

aspecto corroborado por todos os entrevistados. A justaposição de pessoas de um mesmo setor 

produtivo durante um mesmo espaço de tempo, em um mesmo espaço físico, tende a gerar 

encontros repetidos e o desenvolvimento de assuntos de interesse comum entre os 

participantes de um pólo produtivo, entre dois e até entre um grupo deles. Na FEVEST  

geralmente surgem laços de amizade entre empresas, estreitamento de parcerias existentes e 

novas parcerias em forma de cooperativas, consórcios de exportação e produção cooperada. 

 

ANÁLISE: 

 

A empresa E6 afirmou que cooperativas de confecções surgiram por causa da feira. A 

empresa ainda diz que as redes e parcerias são muito reforçadas nas feiras porque as pessoas 

das empresas mudam, assim como surgem novos gerentes de banco, novos consultores  

atendendo às confecções. Dessa forma, a FEVEST constitui-se um grande fator gerador de 

contatos e apresentação entre as pessoas. 

Também, por isso, a E4 considera que a FEVEST aproxima as pessoas e surgem muitos  

negócios em parceria. Assim, não só são travados novos contatos como também a feira 



 

permite a aproximação e formação de intimidade entre pessoas que já se conheciam, mas  

mantinham um contato distanciado.  

O Sindvest (E12) salienta a aproximação que ocorre por ocasião da feira: 

 

“(...) Empresários amigos abrem consórcios de exportação, sendo que essas idéias e 

conversas podem surgir, iniciar-se, durante a feira. Acontece um estreitamento de laços, 

porque você percebe que as empresas que participam da feira, as maiores e mais ativas, todas  

são parceiras entre si”. 

 

Para o fornecedor E13, o ambiente de feira funciona como uma maneira de diminuir ou 

eliminar inibições, estimulando a aproximação física e a comunicação. 

 

“(...) As pessoas vendo a gente, por exemplo, já é uma forma de aproximação”. 

 

Esse ambiente festivo pode estimular o encontro de pessoas e empresas que tenham 

idéias em comum. Lando (2002) assegura que “(...) Uma feira setorial também pode ser vista 

como parte da estratégia de gerar conhecimento sobre a existência da sua empresa para atrair 

alianças, parceiros, clientes potenciais e atingir novas regiões”. 

Observou-se que a justaposição das empresas em um mesmo espaço físico auxilia a 

aproximação e fortalecimento das parcerias e relacionamento entre empresas do APL, porque 

muitas vezes o próprio visitante estimula, sem disso saber, o diálogo indireto entre os atores. 

Isso acontece porque, as visitar um estande, pode comentar o que viu e foi dito em outro, e 

por se tratarem de empresas de um mesmo pólo, as pessoas acabam por conhecerem o que 

outras empresas estão fazendo. Assim, as pessoas tendem a conversar e aumentar a sinergia 

em torno dos expositores. 



 

M) Estabelecimento de contato com imprensa, órgãos financeiros, órgãos públicos, etc 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

Contatos políticos, jornalísticos, com o setor público, financeiro, filantrópico, entre 

outras instituições são firmados durante feiras. Surgem alianças não somente entre empresas, 

mas também entre empresas e governantes, políticos, profissionais do setor público, 

associações profissionais, associações não-governamentais, entre outros. Dessa forma, 

formam-se grupos e projetos cooperados através da associação entre diferentes setores 

organizações e profissionais. Uma feira como a FEVEST atua como aglutinador e motivador 

na conjunção de grupos e indivíduos em novos projetos e metas mútuas, onde cada um age em 

favor de disponibilizar suas habilidades e poder de influência e penetração junto a alguma 

outra fonte necessária.  

 

ANÁLISE: 

 

Políticos proeminentes e funcionários públicos de cargos com grande poder de decisão 

estiveram presentes à FEVEST. Dessa forma, os que ainda não possuíam conhecimento 

assimilaram a importância do APL para a economia regional, e os que já conheciam, tiveram 

os laços estreitados.  Com a efetivação dessa aproximação, é possível estabelecer acordos. A 

Agência SEBRAE de Notícias (2005) reporta: 

(...) Convidados especiais, o ministro das Cidades, Márcio Fortes de Almeida, e a 
ministra Nilcéia Freire, da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres,  
assumiram publicamente o compromisso de apoiar o acesso dos pequenos produtos  
da região ao mercado externo. 
 

O evento também potencializou outros encontros do setor governamental e público com 

o segmento de negócios, agregando na solenidade de abertura as presenças de Saudade Braga 



 

(prefeita de Nova Friburgo), Maurício Chacur (representando a governadora Rosinha 

Garotinho) e José Carlos Soares (Diretor de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil).  

Quanto ao contato com a imprensa, E4 e E6 consideram tão importante que contrataram 

assessorias de imprensa para atendê-las durante e depois da feira. A E6, inclusive, 

potencializou esse contato, mantendo Walter Rodrigues no estande para gerar elementos para 

a assessoria de imprensa trabalhar em termos de construção de “ganchos” editoriais com o 

objetivo de enviá-los aos editores de publicações.  

Já a E5 travou relacionamento com imprensa, inclusive mantendo contato pós-feira. 

Muitos jornalistas conhecem os empresários e profissionais das empresas do pólo durante a 

FEVEST, e mantêm contato por todo o ano conforme vão precisando de informações e 

personagens para suas matérias. 

Na FEVEST, a E4 recebeu informações de financiamentos e, então, passa a avaliá-las. 

A empresa admitiu que o apoio para exportações, este ano, foi dirigido a casos isolados  

através do Banco do Brasil. Também, o APEX e PROEX deram muito apoio às confecções  

para participar de feiras internacionais.  

Torna-se muito importante destacar que a FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro) pôde, a cada edição da FEVEST, aumentar seu poder de influência sobre o 

pólo através de contatos e relacionamentos. 

A E6 também afirmou que a FEVEST permitiu aos órgãos governamentais que apóiam 

o pólo esclarecerem as empresas a respeito das missões internacionais, por sua vez, 

motivando-as a participar de missões na Argentina, Chile, Itália, entre outras. 

O Senai Moda aproveitou a feira para potencializar sua penetração junto ao APL. Como 

expositor, a instituição empregou um conjunto de ações para atrair confecções e fornecedores  

para seu estande. Um painel foi posicionado na parte da frente, demonstrando casos de 

sucesso em que o SENAI desenvolveu modelos conjuntamente com confecções que 



 

conseguiram exportar para a Europa. Outra ação foi a realização de workshops e palestras 

gratuitos com estilistas famosos e outros profissionais da moda em seu estande. Por fim, 

promoveram a demonstração de funcionamento de seu “Kit” para confecções, sempre 

cadastrando os visitantes para acompanhamento pós-feira. 

Outra instituição que buscou contatar clientes potenciais, o Instituto Nacional de 

Tecnologia (PROGEX-RJ), visitou a FEVEST 2004 e 2005. Na primeira edição da feira 

visitada, a ação constituiu-se somente na captação de clientes para seus programas de 

melhorias tecnológicas e de qualidade produtiva. Na edição de 2005, já com clientes  

atendidos pelo programa, o objetivo foi aproximar-se mais ainda do APL, fortalecendo o 

relacionamento com clientes atuais e buscando captar novos clientes. Dessa forma, a feira 

compõe-se em uma ferramenta de penetração e aproximação da instituição junto às empresas 

e ao APL de forma geral. 

A aproximação entre empresas e instituições através da feira pode ser mais efetiva 

quando confecções ou fornecedores descobrem vantagens nos serviços e programas prestados. 

Por exemplo, a confecção E10 descobriu convênios e descontos que nem imaginava que a 

FIRJAN poderia ter. A empresa também iniciou contato com outras instituições: 

 

“(...) Nós conversamos na feira com o SEBRAE, mas as coisas acontecem lá fora”. 

 

Outra forma de aproximação das empresas às instituições ocorre por intermédio da 

necessidade de financiamentos. O fornecedor E13, quando procurado por uma empresa que 

deseja comprar um maquinário de sua linha de produtos, encaminha o empresário até a pessoa 

indicada no estande do Banco do Brasil, e procede a apresentação e recomendação desse 

cliente para a instituição bancária. 

 



 

4.1.3 Terceira parte da suposição:  

 

A abordagem fenomenológica deve localizar as diversas facetas benéficas ou não às  

empresas envolvidas em feiras setoriais. 

 

• Primeiro Objetivo Intermediário: Identificar o que leva as empresas da APL a 

participarem como expositoras. 

• Segundo Objetivo Intermediário: Investigar os benefícios obtidos pelos participantes 

da feira como expositores: fabricantes e fornecedores. 

 

SIGNIFICAÇÃO: 

 

A presença de compradores nacionais e internacionais e o crescente movimento do pólo 

em direção ao aumento da qualidade e diferenciação de seus produtos transformam a 

FEVEST em um evento cada vez mais atraente para atender a vários objetivos estratégicos  

das empresas do APL. Além disso, a presença crescente de empresas internacionais, líderes de 

mercado, atrai as confecções e fornecedores menores do pólo para se tornarem expositores, 

porque além do prestígio e valorização de marca ao participar de um evento com empresas de 

maior porte e reconhecimento, também há a aquisição de conhecimento junto a esses líderes  

de mercado.  

O próprio aumento da exposição que a mídia vem conferindo a FEVEST e os resultados  

e crescimento obtidos por expositores aguçam a percepção dos empresários para a 

importância de incluir sua empresa no evento.   

Quanto aos objetivos buscados pelas empresas, a pesquisa demonstrou serem variados  

conforme o porte da empresa e estágio em seu ciclo de vida no mercado.  



 

Encontrou-se, também, que as empresas expositoras obtiveram o alcance desejado em 

praticamente todos os pontos a que se propuseram. Pode-se dizer que os resultados positivos 

incluem desde aspectos comerciais como vendas para novos e atuais clientes, obtenção de 

contato com clientes potenciais, aquisição de novos representantes comerciais, 

estabelecimento de ações associativas com fins de exportação, relacionamento e estreitamento 

de laços com clientes, representantes e fornecedores, entre outros, como os não-comerciais  

compostos de criação e manutenção de imagem/marca, lançamento e teste de produtos, 

aquisição de informações produtivas, normativas e legais, de estilo, de mercado, da 

concorrência e conhecimento relacionado ao segmento em geral, estreitamento de laços com 

outras empresas do pólo, com agentes de instituições públicas voltadas a apoiar o setor, 

imprensa, órgãos financeiros e outros públicos de interesse.   

 

ANÁLISE: 

 

Segundo Calaza (2006, p.1), “(...) A cada real investido numa feira de negócios, a 

pequena empresa expositora tem retorno de cerca de dois reais e trinta e cinco centavos”. No 

entanto, dentre as empresas entrevistadas, muito mais do que apenas o retorno financeiro em 

vendas foi considerado quanto a participação em uma feira como a FEVEST. 

Para Walter Rodrigues (E1), a presença de empresas internacionais expondo na feira 

atrai as pequenas empresas em busca de aprendizado e outras grandes empresas.  A edição de 

2005 foi a primeira em que a Triumph Internacional expôs, demonstrando o vulto que o 

evento vem obtendo.  

A edição de 2005 registrou dois mil e setecentos compradores, aproximadamente o 

dobro do ano anterior. O número de compradores internacionais e missões para trazê-los 



 

promovidas pelo FIRJAN também mostra significativo crescimento a cada ano. Outro número 

crescente é o de público em geral. 

Embora durante a pesquisa de campo tenham surgido indicações de que existam 

empresas que não obtiveram os resultados pretendidos (vendas) na feira e, por isso, não 

participariam de edições posteriores, e essas informações contradigam as obtidas junto às  

empresas pesquisadas, a abordagem metodológica empregada nesse estudo tem em seu caráter 

a busca da compreensão do fenômeno FEVEST enquanto pesquisa de cunho exploratório. 

Como esse estudo não pretende empregar métodos quantitativos, e sim, explorar essa região 

de conhecimento a fim de propor novos estudos, a análise prossegue a partir das empresas 

pesquisadas, abrindo a possibilidade para futuras pesquisas, e então, a consecução de 

resultados generalizantes.  

Dito isto, para a confecção E5, a participação apresentou-se muito válida no aspecto de 

percepção de que teria de utilizar durante todo o ano – e quais seriam – as ações e estratégias  

promocionais para que a empresa possa se sustentar e ter possibilidades reais de crescer no 

mercado. Como empresa entrante, o envolvimento com a feira permitiu a visualização 

concomitante acerca de várias facetas do segmento, assim como confrontar sua empresa e 

posicionamento estratégico com o que existe de oferta e demanda em termos gerais. Assim, a 

FEVEST lhe proporcionou a oportunidade de perceber a importância do desenvolvimento de 

ações de marketing após a feira e para o dia-a-dia da empresa que lhe permitam sustentar a 

empresa iniciante em seu crescimento.   

A confecção E7 participou das seis últimas edições da feira. Na última, relatou a 

consecução de vários objetivos estratégicos, atendidos pela participação na FEVEST. Entre 

eles, foi citado o aumento na exportação de seus produtos já que a feira vem apresentando, 

segundo a empresa, muitos clientes internacionais. Outro objetivo é o de conhecer novos  

representantes comercias para que possam introduzir seus produtos em outras praças. Por fim, 



 

atingir outro público-alvo da empresa formado por lojistas que visitam a feira. A empresa 

relata o sucesso em maior e menor grau em todos os três objetivos traçados. 

Tendo participado das últimas três versões, a empresa E8 busca estrategicamente o 

crescimento de participação de mercado de peças íntimas, porque na feira obtém-se o contato 

de várias pessoas de diversos lugares. Assim, a feira proporcionou-lhe aumento de vendas e 

novos clientes. 

A confecção E9, com seis participações nas últimas respectivas edições da feira, 

objetivava o aumento da carteira de clientes nacionais e internacionais, além de mostrar a 

coleção nova para os clientes atuais. Os objetivos foram plenamente atingidos. Acessar o 

mercado internacional transformou-se um objetivo estratégico recentemente para a empresa, 

assim como o pólo, de uma maneira geral, tende a se movimentar em direção a melhoria da 

qualidade dos produtos e a certificações necessárias para exportar. Assim, a FEVEST torna-se 

uma ferramenta cada vez mais estratégica para a empresa. 

Já a E10, em 2005, estreou na FEVEST. A confecção almejava mudar o foco do 

mercado-alvo, trocando seu público-alvo de atacadista para lojista. A empresa busca, agora, 

confeccionar peças mais elaboradas e fugir dos commodities. O intento mostrou-se em grande 

parte atendido pela participação, já que a maioria dos novos clientes (para o novo 

posicionamento) veio dessa primeira participação na feira.  

Convicta da importância estratégica da FEVEST, a confecção E11 participou de todas 

as edições da feira. Ela assim descreve o porquê de sua participação: 

 

“(...) Além da divulgação, que é um objetivo estratégico que não pode ser descartado de 

maneira alguma, a feira também abre nossos horizontes para participar de outras feiras, de 

outros eventos, para melhorar enquanto empresa, para melhorar de uma forma geral e ela estar 

sempre se apresentando melhor”.  



 

A empresa ainda acredita que participar da feira significa que o empresário está 

engajado com a causa do fortalecimento do APL, através da colaboração com o movimento de 

expansão do APL e do município de Nova Friburgo promovido pela feira. 

O fornecedor E13 participou das últimas seis edições. Como objetivo estratégico, a 

empresa pretende trazer tecnologia para Friburgo. Como já mencionado em itens anteriores, o 

fornecedor de maquinário de alta tecnologia encontra alguma dificuldade para introduzir seus 

equipamentos junto ao empresariado local. Segundo a empresa, há 20 anos atrás o estado do 

RJ era o maior pólo de confecção e sofre uma decadência, sendo que um dos motivos é o 

parque industrial do estado que está muito defasado. O empresário não investe na confecção. 

Assim, participar da FEVEST representa, estrategicamente, para ele, levar tecnologia e novos  

métodos para Friburgo, constituindo um representante local para dar assistência técnica. Em 

outras palavras, busca-se atingir uma participação didática junto ao APL.  

E15, outro fornecedor, participou como visitante de duas últimas edições. Em 2004, sua 

primeira participação e ainda não tendo atendido a nenhuma empresa do pólo, o objetivo foi 

primariamente de captação de clientes. Já em 2005, além de captar novos clientes, a 

instituição teve como objetivos o fortalecimento do relacionamento com clientes atuais e o 

estabelecimento de justificativas (prestação de contas) quanto ao investimento do FINEP 

(financiamento) para o PROGEX, através da demonstração das novas coleções de confecção 

atendidas pelo programa, coleções essas fabricadas através de programas de controle de 

produção, organização de chão de fábrica, adequação tecnológica. Por fim, como último 

objetivo, a feira prestou-se como um canal de relacionamento para através de visitas a 

parceiros como Banco do Brasil e SEBRAE, aproximar e fortalecer os laços entre instituições. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste capítulo, que representa o produto da segunda redução do método 

fenomenológico correspondente a redução eidética, pretende-se descrever a compreensão da 

essência do fenômeno estudado, ou seja, das feiras setoriais de APL´s enquanto fenômenos de 

marketing, o que responderá ao objetivo final da pesquisa. A validação do estudo se dará 

através da relação entre os resultados dessa segunda redução e os objetivos final e 

intermediários definidos. 

Dito isto, a argumentação do por que a feira em questão pode ser considerada como um 

fenômeno de marketing segue na direção da pluralidade de óticas a partir das quais ela se 

permite focar. 

Analisar um fenômeno pleno de significados como uma feira setorial, onde esses  

mesmo significados em sua maioria não são excludentes e sim inter-relacionados, além do 

que, muitas vezes, com intercessões de difícil definição, fazem perceber a utilidade de 

métodos extremamente qualitativos de pesquisa. Ainda mais, torna-se recomendável o uso da 

fenomenologia onde o pesquisador necessita envolver-se física e emocionalmente ao objeto 

estudado, pondo fim a separação positivista entre sujeito e objeto, para que dessa forma possa 

compreender o fenômeno como é percebido, ou em outras palavras, como ele aparece à 

consciência. 

Assim, os clusters de significados são aproximações interpretativas da realidade 

construída pelo homem. A partir do momento em que feiras setoriais representam construtos 

sociais, as significações alcançadas através dos vários clusters desse estudo permitiram aclarar 

a visão do que uma feira como a FEVEST permite aos seus expositores, e perceber que a 

maioria das empresas não explora todo o potencial dessa ferramenta de marketing.  



 

Isso porque as feiras setoriais são uma das poucas ações de marketing que micro e 

pequenas empresas podem realizar por apresentar uma relação custo-benefício extremante 

positiva, já que esse tipo de evento apresenta características dificilmente encontradas em 

outras ferramentas de marketing devido a sua multidimensionalidade. Em outras palavras, 

essa multi-dimensão pode ser entendida como a ocorrência simultânea, e muitas vezes 

interdependente, de eventos dinâmicos dentro de um mesmo espaço físico-temporal. 

 

5.1 RESPOSTAS À SUPOSIÇÃO 

 

Dessa forma, as três partes da suposição foram observadas através de sua co-existência 

no ambiente da feira, quando as empresas expositoras na FEVEST puderam obter alguns dos 

vários tipos de benefícios proporcionados pela multidisciplinariedade do evento.  

A primeira parte, representando a obtenção de benefícios intangíveis, mostrou-se 

presente principalmente através dos vários ganhos de relacionamentos interpessoais, troca de 

conhecimentos e difusão de valores do APL. A segunda, tratando dos benefícios comerciais e 

não-comerciais, também esteve presente de forma variada entre as empresas expositoras. Por 

fim, a terceira parte, significando os benefícios buscados por essas empresas de acordo com 

suas diretrizes estratégicas, demonstrou que as expositoras, de maneira geral, demonstraram-

se beneficiadas quanto ao que buscavam com suas participações na FEVEST. 

 

5.1.1  Primeira parte da Suposição 

 

Feiras setoriais, à primeira vista, podem ser enganosamente consideradas como eventos  

destinados somente a ações comerciais, principalmente por quem ainda não participou de 

uma. No entanto, para as empresas expositoras, os benefícios intangíveis apresentam-se como 

valiosas conquistas e são muito valorizados quando se indaga a respeito desse tipo de ganho.             



 

O encontro face a face entre vários tipos de agentes do segmento dentro de um contexto 

comum como o proporcionado pela FEVEST gera a possibilidade do surgimento de variadas  

trocas interpessoais acerca de relacionamento e conhecimento, as quais são dificilmente 

mensuráveis. 

Pode-se observar a atenção dispensada a esse tipo de ganho nos vários momentos  

simultâneos de interações humanas, algo impossível de ser racionalizado. Quando se trata de 

uma feira, surgem não apenas relações entre duas pessoas, mas a possibilidade do nascimento 

de relações plurais em encontros entre três pessoas ou mais, haja vista a propriedade festiva 

do evento. Considerando-se um APL onde várias empresas devem integrar-se cada vez mais  

sinergicamente para o desenvolvimento do todo, a FEVEST e essa sua capacidade de 

agregação torna-se uma condição básica para a prática do diálogo, interação e trocas de 

pensamentos.  

Dessa forma, tem-se uma oportunidade fundamental para a descoberta, troca e 

apropriação de interesses, valores, fatos e idéias comuns. Mais que isso, essa “celebração” 

permite que as pessoas possam aproximar-se em confiança e, então, confiar seus problemas, 

desafios e sonhos mais escondidos. 

Caso a feira fosse visualizada apenas pela ótica dos benefícios de ordem direta para as  

empresas, muito se perderia em relação à chance de incrementar processos de relacionamento, 

companheirismo, troca de experiências e conhecimento. Por isso, ainda mais um motivo para 

que as feiras sejam vistas como grandes ferramentas de socialização é a possibilidade de 

enriquecer os relacionamento para que não se tornem sem conteúdo e presos a relações  

meramente profissionais. 

O fortalecimento dos ideais do APL, mesmo que muitas vezes não sejam interessantes  

para todas as empresas, dada a diferença no ciclo de vida e por isso em suas necessidades, 

representa um importante ganho no sentido de acelerar rotas e alterações necessárias a sua 



 

sobrevivência. Quando a FEVEST colabora para a disseminação do ideal de investimento na 

melhoria e diferenciação dos produtos e imagem do APL, a fim de que ele possa 

desvencilhar-se da ameaça galopante da concorrência chinesa, observa-se a prestação de um 

serviço vital em termos de comunicação e integração de ideologia entre os participantes do 

pólo. Outra característica é que a feira pode ser considerada como o momento para o 

incremento da discussão acerca dos caminhos para o futuro do pólo. 

Tida por muitos empresários do pólo como a única oportunidade de se encontrarem 

durante o ano (apesar dos outros eventos promovidos pelas instituições apoiadoras), a 

FEVEST favorece o estabelecimento de redes de relacionamento justamente por “obrigar” a 

justaposição de várias empresas expositoras. A essas empresas, juntam-se ainda mais os  

visitantes que tanto podem ser outros atores do pólo que não estão expondo, como 

compradores diversos, representantes comerciais, público em geral do segmento e 

consumidores. Essa coleção de participantes, somado ao fato de que a FEVEST trata-se de um 

evento de moda onde desfiles diários acontecem, geram um ambiente efervescente e 

estimulante no sentido de promover os encontros interpessoais.  

Já que relacionamentos são gerados e fortalecidos pela sustentação da afinidade de seus  

participantes, e a feira reúne uma grande quantidade de integrantes de um mesmo setor de 

negócios, o surgimento de várias redes de relacionamento e indicações vê-se maximizado 

durante o período da feira. Portanto, o evento agrega um valor fundamental nesse sentido já 

que o formato de rede torna os relacionamentos descentralizados, transparentes e autônomos, 

o que é extremamente enriquecedor para o APL em termos de geração de conhecimento, 

parcerias, etc (SILVA, 2004). 

Por fim, a FEVEST pode ser vista também como uma oportunidade para a troca de 

conhecimentos, essencial para a evolução de qualquer negócio. A infinita fonte de 

informações e conhecimento tácito existente no ambiente da feira pôde ser complementado 



 

com outras formais como catálogos e manuais distribuídos, revistas especializadas  

disponibilizadas para assinatura, workshops promovidos pelas instituições de fomento ao 

APL, entre outros. O debate e a troca de idéias entre os participantes mostraram-se fontes 

enriquecedoras para difusão do conhecimento no APL.  

 

5.1.2  Segunda parte da Suposição 

 

Além dos benefícios intangíveis, uma feira como a FEVEST permite que se executem 

ações que envolvam os cinco principais tipos de atividades promocionais (vendas diretas, 

propaganda, publicidade, relações públicas, marketing direto), compreendendo uma 

intercessão formada entre essas atividades.  A existência de um apêndice comum entre todas 

essas modalidades promocionais compõe-se justamente por suas respectivas ações serem 

executadas em função da feira, o que acentua a possibilidade de potencialização de cada uma 

delas, constituindo-se como uma ferramenta multifuncional. 

As atividades comerciais deste estudo foram compostas por dez clusters de significados  

(Tabela 2, p. 63), os quais demonstraram-se amplamente satisfeitos pelas empresas 

expositoras.  

Destacam-se como principais vantagens comerciais proporcionadas às empresas 

expositoras na FEVEST, ações como aumento da participação de mercado e aumento da 

aquisição de novos  clientes (segmentos que as empresas já atendiam), aumento da penetração 

em mercados exteriores, estabelecimento de contato com novos tipos de compradores (outros 

tipos de varejos).  

Dificilmente pode se encontrar uma ferramenta ou solução mais eficiente que a venda 

face a face. Como já visto nesse trabalho, ela permite que a interação entre comprador-

fornecedor assuma vários níveis durante um mesmo encontro, permitindo desde uma venda 



 

técnica e educativa, resolução de questionamentos, até a persuasão e construção de 

credibilidade necessária a uma troca comercial business to business. No entanto, talvez a 

principal vantagem desse tipo de contato em uma feira setorial é a possibilidade de aceleração 

de construção de intimidade suficiente para que o comprador possa revelar todas as suas reais  

necessidades e desejos para que, dessa forma, o fornecedor possa desenhar e se comprometer 

a entregar a solução buscada. A partir daí, contratos de fornecimento com grandes redes  

varejistas são assinados, com atacadistas, etc. 

Consórcios de vendas, importante ferramenta de exportação, segundo entrevistados, 

surgem na FEVEST, gerados pelo fortalecimento de relações entre confecções. Assim, o 

encontro de interesses é estimulado pela participação na feira, o que novamente, seria de 

difícil ocorrência no dia a dia das empresas. 

Além desses ganhos diretos quanto aos aspectos comerciais, outros indiretos também 

são fundamentais. Diante de um mercado altamente competitivo, com rápidas alterações  

ambientais e produtos com ciclos de vida cada vez menores, as empresas são obrigadas a 

estabelecerem relacionamentos sólidos com seus fornecedores a título de se manterem 

competitivas. O relacionamento comprador-fornecedor assume características complexas e a 

FEVEST prova-se como uma ferramenta agregadora de idéias, necessidades e desejos dessas 

parcerias, já que o próprio ambiente da feira e seus eventos como desfiles, workshops, além 

dos coquetéis realizados nos estandes, podem funcionar como ações integradoras e de 

construção de intimidade entre as duas partes. 

No entanto, o fato de participar como expositor na feira não garante a efetivação de 

vendas. Dependendo da empresa, será necessário realizar uma consistente atividade de pós-

feira. O que a FEVEST garante é uma maior visibilidade e chances de facilitar a aquisição, já 

que permite acesso a inúmeros compradores potenciais. Por isso, um trabalho de 

relacionamento bem realizado durante a feira e um acompanhamento no pós-feira são muitas 



 

vezes essenciais para que o comprador venha a realizar uma encomenda. Segundo a literatura, 

entrevistas realizadas no local e entrevistas com empresas expositoras confirmou-se que 

muitos desses profissionais de compras visitam a feira apenas para conhecer as coleções e as  

empresas, obter os contatos para depois, então, decidirem-se sobre o que comprar. 

Assim, as atividades comerciais indiretas como construção e fortalecimento de 

relacionamento com clientes atuais e potenciais, além do cadastramento de clientes potenciais  

podem gerar um retorno de vendas  direto ao se criar um laço de confiança que reduza o ciclo 

de venda, levando o comprador a efetuar no pós-feira ou até aumentar o quantitativo da 

compra que pretendia inicialmente.  

Ainda dentro do que se pode considerar como atividades comerciais indiretas, têm-se a 

identificação de novos fornecedores e novos canais de venda e distribuição. Um dos pontos 

fortes na participação como expositor na FEVEST, é a captação de novos representantes de 

vendas para outras cidades, estados ou até países. Na busca por novos mercados, os 

expositores podem se dar ao luxo de receberem várias propostas de representação comercial 

por parte de visitantes da feira, os quais podem ser selecionados segundo a estratégia de 

penetração de mercado da empresa (critérios de regionalidade e segmentação de clientes). 

Ainda, em menor quantidade, podem acontecer propostas de parcerias entre grandes atacados  

de outro estado para distribuição nas lojas de sua região. De fato, a feira funciona como uma 

ferramenta de expansão da capacidade de distribuição dos produtos através dessas novas 

parcerias surgidas através da FEVEST. Por isso, o desenvolvimento dos canais de vendas e 

distribuição pode ser acelerado em muito com a participação na feira, o que de outra forma 

levaria anos para atingir o mesmo nível de atingimento de mercado. 

Por outro lado, a descoberta de novos fornecedores pode ser considerada como uma 

atividade comercial indireta porque através de um novo equipamento (maquinário ou 

software) adquirido na feira, produtos antes impossíveis de serem fabricados ou com o 



 

acabamento necessário, passam a compor a linha de produção. Isso permite a confecção de 

pedidos antes não atendidos, ampliando a penetração de mercado. 

Também foram identificadas ações de marketing de cunho não-comercial em termos de 

captação de informações que compõem o espectro de formação de inteligência competitiva de 

uma empresa ou de uma cadeia produtiva formada por confecções-fornecedores-clientes, 

desenvolvimento de produtos, também como, no caso particular de feiras em APL´s, e da 

FEVEST, a agregação de empresas do pólo em torno de idéias comuns de crescimento.  

Aspectos promocionais como a criação de imagem e manutenção de marca, assim como 

contato com membros da mídia, são importantes benefícios a se adquirir. As empresas 

expositoras entrevistadas demonstraram, sem exceção, um alto nível de compreensão da 

importância da construção de suas marcas para poderem competir em um mercado menos  

sensível a preço. Elas também compreendem como a FEVEST contribui para expor a imagem 

de suas empresas diante de um público formador de opinião, havendo a possibilidade de 

geração de retorno de mídia, através de matérias realizadas pelos inúmeros jornalistas que 

visitam a feira. Alguns entrevistados, ainda, mantêm relacionamento durante todo o ano com 

jornalistas contactados durante a última edição da FEVEST, tornando-se referência para as 

matérias que abordam assuntos de moda e do pólo.    

Outra atividade não-comercial que se demonstrou extremamente beneficiada foi o teste 

novos produtos, já que a feira conta com vários lançamentos de coleções. Os produtos podem 

passar por uma série de avaliações como a manipulação dos compradores potenciais, do 

público em geral e, por fim, por seu próprio “encalhe” o que o leva a ser retirado da linha de 

produção. 

Mesmo que a FEVEST não possa ser considerada como uma micro reprodução 

ambiental do mercado de moda íntima, no entanto, aproximações podem ser feitas pelos 

participantes quanto a informações e conclusões a se utilizar na formação de suas  



 

inteligências competitivas. Quanto a isso, os empresários e gerentes entrevistados 

demonstraram-se conscientes acerca das informações em variadas dimensões disponibilizadas  

na feira e de que se desejam manterem-se competitivos, devem estudar constantemente o 

mercado. 

O amplo quadro de atividades envolvendo uma feira, a multiplicidade de tipos de atores  

e seus diversos enfoques e pontos de vista, são estimuladores para que se possa obter por 

observação própria ou através de diálogos com outros participantes, informações relevantes  

para a descontinuação ou criação de novos produtos, avaliação competitiva ao se observar os 

outros expositores ou acessar pessoas interessadas em abrir empresas, obtenção de 

informações acerca de várias inovações tecnológicas, tendências, comportamentos de 

mercado, além de questões técnicas e legislativas.  

Portanto, a FEVEST provou-se uma ferramenta multidimensional contribuindo com 

uma variedade de atividades comerciais e não-comerciais, de acordo com a necessidade e 

momento da empresa expositora.    

  

5.1.3 Terceira parte da Suposição 

 

A terceira parte da suposição permitiu que se chegasse a conclusão de que mesmo que 

as empresas possam obter uma variada gama de benefícios comerciais e não-comerciais, elas  

buscam concentrar-se na aquisição de seus objetivos estratégicos. Esses objetivos foram 

alcançados pelas empresas entrevistadas, já que essa ferramenta de marketing congrega a 

possibilidade de realização de vários tipos de ações já citadas anteriormente, de forma 

concomitante, através da reunião e congraçamento de diversos agentes que de outra forma não 

se reuniriam na quantidade permitida pela FEVEST e na qualidade de interação 

proporcionada por uma feira setorial, haja vista o ambiente festivo e estimulante.  



 

Ressalta-se a questão de que os objetivos estratégicos buscados pelas empresas do APL 

variam, principalmente, segundo seus ciclos de vida e os desafios de mercado encontrados  

pelo segmento de negócios. O Sindvest (E12) destaca a variação do ciclo de vida das  

empresas do pólo, acrescentando, ainda, as que estão saindo da informalidade. Por isso, o 

aproveitamento da participação enquanto expositor na FEVEST pode ser maior para algumas  

e menor para outros: 

 

“(...) Varia de empresa para empresa. (...). Cada feira acontece em um ano diferente e 

um mercado diferente. O pólo tem empresas que deixaram de ser microempresas e já se 

caracterizam como pequenas e médias empresas. Tem também empresa de “fundo de 

quintal”, empresa iniciante”. 

 

Observou-se uma relação entre o porte da empresa com seus objetivos estratégicos. 

Quanto mais a empresa tendia a atravessar do pequeno para o médio porte, mais seus  

objetivos estavam voltados para manutenção da imagem e marca e menos para vendas. Por 

outro lado, quanto menor a empresa, mais seus objetivos estavam voltados para vendas  

imediatas. Porém, durante a feira observou-se ferramentas de relacionamento sendo usadas 

por muitos expositores como coquetéis, áreas reservadas para compradores profissionais, 

entre outras. 

Durante as entrevistas ouviu-se sobre empresas que deixaram de participar da FEVEST  

por não haver alcançado a quantidade de vendas almejadas, o que não foi o caso das empresas 

entrevistadas. Este tópico abre espaço para um novo estudo que defina as causas das 

desistências. No entanto, apenas supostamente e por observação, pode-se dizer que alguns  

micros e pequenos empresários não compreendem a real função das feiras setoriais, que 

diferentemente do que eles esperam (vender no primeiro contato a diversos compradores), 



 

funcionam como canal de estabelecimento de primeiro contato com clientes potenciais e seu 

cadastramento para posterior acompanhamento, assim como contato com representantes de 

vendas e fornecedores potenciais, além da obtenção de uma série de informações produtivas e 

competitivas, etc, para a criação e fortalecimento da inteligência competitiva da empresa. 

Dentro do APL também existem informações que circulam entre as empresas acerca dos  

benefícios obtidos com a participação na FEVEST, as quais induzem confecções que ainda 

não expuseram, a procurar o Sindvest para garantir sua presença na próxima edição. Cada vez  

mais as empresas se conscientizam da importância de atuarem junto às ações do APL, 

principalmente da FEVEST. Empresas entrantes no mercado ou que são estreantes na feira 

percebem que devem permanecer participando de outras edições para que estejam inseridas  

no desenvolvimento do pólo. Ainda existem casos de empresas que procuram expositoras para 

se informarem sobre a validade de participar da feira e o quanto isso foi positivo para elas. 

A FEVEST demonstra em seu histórico o crescimento a cada edição em número de 

expositores e visitantes, além do valor comercializado de produtos pelas empresas 

expositoras. Outro fator de expressivo incremento é o retorno de mídia obtido pela feira junto 

a todos os tipos de veículos de comunicação. Por isso, pode-se dizer que a feira atrai 

confecções e fornecedores do pólo a participarem do evento e, dessa forma, constitui-se como 

um veículo agregador de empresas do APL.  

Como um dos aspectos mais valorizados pelas empresas do pólo, o acesso a 

compradores internacionais assume um apelo muito presente para que novas empresas 

venham a expor. No complexo e globalizado ambiente competitivo atual, as empresas devem 

pensar na alternativa da exportação como forma de aumentar seu faturamento e crescimento. 

Esse mesmo ambiente  exige que as empresas estejam sempre em busca de maiores  

informações acerca do mercado. Assim, empresas que participam da feira percebem o quanto 

de informações estratégicas podem ser obtidas, bastando que a empresa procure corretamente, 



 

pesquise e observe. Observação, aliás, unânime entre os entrevistados sobre a percepção de 

novos concorrentes ou futuros concorrentes em potencial. Esse exercício pode ser realizado 

pelos profissionais na FEVEST, já que o evento compõe-se quase como um painel diminuto 

do APL e sua capacidade de atender a várias demandas. Por isso, as empresas podem ver 

quem está direcionando seu mix de produtos para um determinado segmento atendido por 

outras. Outros dados estratégicos dos  concorrentes obtidos na feira referem-se a linha de 

produtos comercializados, política de preços e suas políticas de acesso e relacionamento com 

os clientes.  

Os objetivos estratégicos das empresas do APL, como dito, variam conforme o porte e 

amadurecimento de mercado. Assim, evidentemente, as confecções que já atingiram o maior 

porte e, portanto, líderes do APL, puderam exercer maior poder de influência e difusão de 

ideologias quanto às diretrizes do pólo. Pôde-se perceber a união entre essas empresas, que 

agiam como governanças informais “puxando” as confecções de menor porte que expuseram 

na feira em direção ao aumento da capacitação e qualidade, investimento nas marcas e criação 

de diferenciais para aos produtos a fim de estrategicamente escapar da competição baseada 

em preços. 

 Dessa forma, a aglomeração de atores de um mesmo segmento de negócios como a 

moda íntima, além da reunião dos agentes do APL de Nova Friburgo em torno da FEVEST, 

juntamente com a participação das instituições de apoio, vem a cada ano trazendo crescimento 

para o pólo, e ficando cada vez mais indissociável o que é o pólo do que seja a feira. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Quanto a recomendações de estudos futuros sugere-se aqueles que possam clarificar a 

visão sobre o motivo pelo qual as empresas expositoras, em sua maioria, não exploram todo o 



 

potencial de benefícios ao participar desses eventos, e propor métodos e ferramentas para o 

melhor aproveitamento em futuras edições de feiras como a FEVEST. 

Outra recomendação é a aplicação de estudos de caso com empresas expositoras para 

que se registrem, elaborem e testem métodos de maximização dos benefícios almejados na 

participação em feiras setoriais.  

Por fim, a aplicação de estudos de cunho quantitativo nos clusters de significado 

desenvolvidos por este estudo, poderia trazer um modelo capaz de sistematizar a participação 

das empresas expositoras na FEVEST e em feiras similares, permitindo que avaliações de 

desempenho mais precisas fossem realizadas pelos participantes.   

Dessa forma, com todos esses resultados de pesquisas nas mãos poder-se-ia compor um 

quadro mais amplo no que tange à importância das feiras setoriais para APL´s, também como 

a criação de ferramentas e metodologias de melhor aproveitamento e aferição das  

participações das empresas nesse tipo de evento. 

 

.   
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7.1 ENTREVISTAS COM EMPRESAS (14-03-06) 

ENTREVISTA 1 

Empresa (E1): Walter Rodrigues  
Entrevistado: Walter Rodrigues   
Cargo: Estilista contratado pelos promotores da FEVEST  
Categoria de negócios: Consultoria de moda   

• Entrevista informal no local da feira 

 
 
ENTREVISTA 2 
 
Empresa (E2): Senai Moda   
Entrevistado: Monique Alves   
Cargo: Estilista  
Categoria de negócios: Consultoria de moda  (E2)  

• Entrevista informal no local da feira 

 

ENTREVISTA 3 

Empresa (E3): Exporta Cidade    
Entrevistado: Elizabeth Muylaert    
Cargo: Consultor  
Categoria de negócios: Consultoria de exportação 

• Entrevista informal no local da feira 

 
 
ENTREVISTA 4 
 
Empresa (E4): De Chelles 
Entrevistado: Paulo de Chelles  
Cargo: Proprietário  
Categoria de negócios: Confecção   

1. Quantas vezes participou da FEVEST 
 

• 6 últimas na seqüência 
 
2. Objetivos estratégicos da empresa atendidos pela FEVEST 
 

• Publicidade institucional. Vale muito a pena participar. A feira é muito válida para 
prospectar; fechamos negócios no pós-feira. 



 

3. Com a participação, a empresa se beneficiou de:  
 
A) Atividades comerciais envolvidas:  

 
A1) Expansão e fortalecimento da participação nos seus atuais mercados 
 

• Não. 
 
A2) Identificação de novos mercados e novos nichos 
 

• Se você vai a uma feira aberto a críticas, descobre se o produto está adequado e que 
alterações são necessárias. As pessoas (clientes/visitantes) passam e criticam. 

 
A3) Aquisição de informações acerca de novidades e tendências de mercado 
 

• O cliente traz as novidades e tendências . A pessoa que critica também pode trazer 
novidades (tem de saber ouvir e estar aberto). 

 
A4) Aquisição de novos clientes; 
 

• No pós-feira com os contatos travados na feira 
 
A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais; 
 

• Sim. Idem. 
 
A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

• Não.  A Le Chelles faz suas pesquisas na Europa (Paris/Itália) e, portanto está na 
frente do que é apresentado pelas outras confecções na feira. 

 
A7) Identificação de novos e futuros concorrentes 
 

• Sim. A feira tende a cada ano transformar os concorrentes melhor do que no ano 
anterior. 

 
A8) visualizar estratégias potenciais de promoção comercial e de pós-venda 
 

• Leva a equipe de estilistas, o financeiro, entre outros para a feira a fim de identificar 
quem é o consumidor e o que ele está buscando. 

 
B) Atividades não-comerciais envolvidas: 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado; 
 

• Aproveita as informações locais. Ouve tudo e retém o que é bom. Na edição de 2005, 
comprou uma máquina que permitiu fazer mudanças em termos de acabamento.  

 
 



 

B2) Investigação da necessidade de descontinuação de alguns produtos;  
 

• Não. Isso é feito pelo acompanhamento do histórico do produto. Caso descubra na 
feira que precisa descartar um produto, é porque não pesquisou corretamente para ir a 
feira. 

 
B3) Descoberta de oportunidades de desenvolvimento para novos produtos 
 

• O cliente traz as informações. Na edição de 2005, um cliente sugeriu a confecção de 
um produto que lhe interessaria, ele foi produzido e depois o produto entrou na linha 
de produtos e está obtendo enorme sucesso em vendas. 

 
B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• Só o maquinário. No restante, muito pouco. O nível de pesquisa que a empresa já faz, 
está muito à frente do que existe na FEVEST. Ele sabe que a empresa já inspirou 
muita gente que viu seus produtos na feira. Ele é uma referência. 

 
B5) Tomar conhecimento de normas e regulamentos que interferem em seus produtos; 
 

• Sempre acontece junto ao SEBRAE, SENAC, FIRJAN. Em 2000, o INMETRO 
distribuiu uma cartilha com informações muito importantes para a empresa, e fez 
encontros continuados sobre ela depois da feira. 

 
B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• O ritmo acelerado da feira prejudica muito. No entanto, há o aprendizado para 
melhorar a performance individual para a próxima feira. O aprendizado é para uso 
específico nas feiras. Não para uso fora da feira.  

 
B7) Verificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• Sim. 
 
B) Verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição; 
 

• Sim. Identificação de clientes de outras regiões faz necessário descobrir novos 
representantes. 

 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica; 
 

• Não 
 
B10) Fortalecimento de redes e parcerias produtivas entre empresas; 
 

• Acontece. Aproxima as pessoas e surgem muitos negócios em parceria. 
 
 



 

B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc 
 

• Sim. Inclusive contratou uma assessoria de imprensa para a feira. 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• Sim.  
 
4. A feira permitiu o estreitamento de laços/aumento da confiança/formação de 
parcerias em relação a: 
 
A) Empresas do APL: 
 

• Sim.  
 
B) Fornecedores: 
 

• Sim. Informamos os fornecedores que estaremos na feira no estande nº xxx... 
 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• Sim. Admitiu que o apoio foi a casos isolados através do Banco do Brasil para 
exportações. Também do APEX, PROEX deram muito apoio às confecções para 
participar de feiras internacionais. Na FEVEST ele recebe essas informações e avalia.  

 
5. Houve ganhos em termo de difusão de ideologias e valores comuns? 
 

• Não.  
 
 
ENTREVISTA 5 
 
 
Empresa (E5): Canela    
Entrevistado: Augusto Campos  
Cargo: Proprietário  
Categoria de negócios: Confecção 

1. Quantas vezes participou da FEVEST 
 

• Primeira vez. 
 
2. Quais são os ganhos ao se participar de uma feira setorial de negócios voltada a 

pequenas empresas em relação aos seus objetivos? 
 

• Contato com clientes potenciais. Na época da FEVEST 2005, ele ainda estava 
terminado de montar a fábrica. 

 
 
 
 



 

3. Com a participação, a empresa se beneficiou de:  
 
Atividades comerciais envolvidas: 
 
A) Atividades comerciais envolvidas:  

 
A1) Expansão e fortalecimento da participação nos seus atuais mercados 
 

• Sim. Vendas no pós-feira. Fez uma customização de uma coleção inteira para um 
cliente grande do Rio. 

 
A2) Identificação de novos mercados e novos nichos 
 

• Sim. 
 
A3) Aquisição de informações acerca de novidades e tendências de mercado 
 

• Sim, através de lançamentos de produtos e fornecedores que visitaram seu estande 
trazendo novidades e pode ver os lançamentos dentro das tendências que buscava. 

 
A4) Aquisição de novos clientes; 
 

• Fechou vendas no pós-feira com contatos abertos na feira. 
 
A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais; 
 

• Sim 
 
A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

• Não. Faz as pesquisas anteriormente a feira. 
 
A7) Identificação de novos e futuros concorrentes 
 

• Não, porque seu posicionamento está bem destacado das empresas em geral. Seu 
produto tem uma forte qualidade. O público da feira não é o seu púiblico-alvo. O 
público é formado na maioria por distribuidor-sacoleiro e por lojista pequeno. 

 
A8) visualizar estratégias potenciais de promoção comercial e de pós-venda 
 

• Sim. 
 
B) Atividades não-comerciais envolvidas: 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado; 
 

• Sim. O cliente potencial fala. 
 
 



 

B2) Investigação da necessidade de descontinuação de alguns produtos;  
 

• Sim. A empresa é nova e vale como um teste inicial. 
 
B3) Descoberta de oportunidades de desenvolvimento para novos produtos 
 

• Os fornecedores trazem materiais novos para a feira o que permite criar novos 
produtos 

 
B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• Sim. Adquiriu um software de digitalização de moldes o que lhe permitiu um avanço 
enorme em termos produtivos. 

 
B5) Tomar conhecimento de normas e regulamentos que interferem em seus produtos; 
 

• Não 
 
B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• Não 
 
B7) Verificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• Idem 2.12 
 
B8) Verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição; 
 

• Sim / busca de novos representantes 
 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica; 
 

• não 
 
B10) Fortalecimento de redes e parcerias produtivas entre empresas; 
 

• Troca de conhecimento de praxe que acontece durante todo o ano. 
 
B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc 
 

• Travou relacionamento com imprensa, inclusive, mantendo contato pós-feira. 
 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• Já foi para a feira maduro. 
 
 
 



 

4. A feira permitiu o estreitamento de laços/aumento da confiança/formação de 
parcerias em relação a: 

 
A) Empresas do APL: 
 

• Sim 
 
B) Fornecedores: 
 

• Sim. Com os fornecedores atuais e potenciais.  
 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• Sim. Quanto a financiamentos não. O financiamento foi restrito a um pequeno grupo 
de empresas.  

 
5.  Houve ganhos em termos de difusão de ideologias e valores comuns 
 

• Sim. No pré-feira em função da preparação da feira ocorreram encontros entre as 
pessoas, reuniões, etc. 

 
 

 
ENTREVISTA 6 

 
 

Empresa (E6): Hak    
Entrevistado: Marco Aurélio Ieker dos Santos 
Cargo: Gerente Comercial   
Categoria de negócios: Fabricante de Passamanarias / cordões / elásticos 

1. Quantas vezes participou da FEVEST? 
 

• Todas. 
 
2. Quais são os ganhos ao se participar de uma feira setorial de negócios voltada a 
pequenas empresas em relação aos seus objetivos? 
 

• Fortalecimento da marca e consolidação dos mercados atuais/ relacionamentos. A 
empresa pretende sempre estar lincada com o desenvolvimento do APL e da cidade. 
Sua participação na feira teve como objetivo apoiar as confecções a venderem, 
atuando como uma espécie de patrocinadores e colaboradores da feira, já que os 
fornecedores pagam pelos estandes um valor muito mais alto do que as confecções. 
Eles viabilizam a feira para as confecções. 

 
• Por seus objetivos serem de fortalecimento de marca, o estande é todo projetado para o 

institucional. Tem que ter uma identidade visual bem definida e passar uma imagem 
de empresa que está crescendo, que tem foco e posicionamento. 

 



 

• A importância do fortalecimento da imagem acontece porque as pessoas vão comprar 
de uma empresa que ajuda a feira a existir, investe na feira. 

 
3. Com a participação, a empresa se beneficiou de:  
 
A) Atividades comerciais envolvidas:  

 
 
A1) Expansão e fortalecimento da participação nos seus atuais mercados 
 

• Consolidação de atuais mercados 
 
A2) Identificação de novos mercados e novos nichos 
 

• não 
 
A3) Aquisição de informações acerca de novidades e tendências de mercado 
 

• Não. Como fornecedor ele tem que levar as informações, e já vai preparado. 
 
A4) Aquisição de novos clientes; 
 

• As confecções não compram dos fornecedores durante a feira, pois já levam suas 
coleções prontas. Mas clientes grandes de fora do pólo aproveitam a oportunidade para 
ver as coleções e eles mantêm contato (relacionamento) e negociam. A empresa apóia 
a estadia na cidade desses clientes de fora, através de hospedagem e transporte. Levou 
clientes da feira para dentro da empresa para negociar e fazer relacionamento 

 
A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais; 
 

• Os fornecedores trocam entre si clientes durante a feira. Ele leva clientes para os 
outros fornecedores, e vice-versa. 

 
A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

• Buscam alguma novidade que possa existir, mas isso acontece muito antes da feira. 
 
A7) Identificação de novos e futuros concorrentes 
 

• Sim. Consegue ver quem está começando a se direcionar para o seu segmento de 
mercado. 

 
A8) visualizar estratégias potenciais de promoção comercial e de pós-venda 
 

• Não 
 
 
 
 
 



 

B) Atividades não-comerciais envolvidas: 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado; 
 

• Mais antes das feiras. Mas acontecem sugestões e reclamações de cliente atuais e 
potenciais, ou solicitam adequações. 

 
B2) Investigação da necessidade de descontinuação de alguns produtos;  
 

• Não 
 
B3) Descoberta de oportunidades de desenvolvimento para novos produtos 
 

• Sim. Confecções com lançamentos guardados a sete chaves e que depois da feira todos 
vão copiar abrem a necessidade de desenvolvimento de novos produtos para atender a 
essa demanda. 

 
B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• Na feira recebe solicitações como amostra de produtos que não cabem na máquina de 
uma confecção, e tem de desenvolver novas técnicas produtivas para atendê-la. 

 
B5) Tomar conhecimento de normas e regulamentos que interferem em seus produtos; 
 

• Dão apoio as confecções em termos de conhecimento para exportar e importar 
 
B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• Tentar integrá-los com os clientes. Estão no dia a dia falando com essas pessoas pelo 
telefone e a feira é a oportunidade para estabelecer um contato face a face. Pode existir 
identificação de necessidades de treinamento mediante reclamações e sugestões 

 
B7) Verificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• Ligada a questão B4. 
 
B8) Verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição; 
 

• Ocorrem reclamações de que o produto não está chegando nos representantes, 
principalmente em relação à cor do produto. 

 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica; 
 

• Reclamações das confecções na feira. A equipe técnica é enviada ao local do cliente 
 
 
 



 

B10) Fortalecimento de redes e parcerias produtivas entre empresas; 
 

• Sim. Mudam as pessoas das empresas, novos gerentes de banco, novos consultores 
atendendo as confecções. 

 
B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc. 
 

• Contratou assessoria de imprensa para a feira / Walter Rodrigues ficou no estande para 
gerar elementos para a assessoria de imprensa. 

 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• Já tem o estudo das tendências antes da feira 
 
4. A feira permitiu o estreitamento de laços/aumento da confiança/formação de 
parcerias em relação a: 
 
A) Empresas do APL: 
 

• Tudo que envolve gente tem vaidade, o que gera o lado político e tem de haver 
negociações. Mas a feira foi muito positiva e aumentou a integração. Cooperativas de 
confecções surgiram também por causa da feira. 

 
B) Fornecedores: 
 

• Sim. 
 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• A FEVEST permitiu aos órgãos governamentais que apóiam o pólo esclarecer as 
empresas a respeito das missões internacionais, o que as motivou a participar de 
missões na Argentina, Chile, Itália, entre outras. 

 
5. Houve ganhos em termos de difusão de ideologias e valores comuns 
 

• O Walter Rodrigues, com o conhecimento que tem, direciona o pólo para onde ele 
deve ir a termos de tendências. A sua imagem também é utilizada pelo pólo para 
associar o pólo com alta costura. 

 
 
 
ENTREVISTA 7 
 
 
Empresa (E7): CCM Fitness     
Entrevistado: Marísia Cordoeira    
Cargo: Gerente Comercial   
Categoria de negócios: Confecção 

 



 

1. Quantas vezes participou da FEVEST 
 

• Das seis últimas na seqüência. 
 
2. Objetivos estratégicos da empresa atendidos pela FEVEST 
 

• Vários objetivos estratégicos atendidos pela FEVEST.  
 

o Exportação: muitos clientes internacionais. Com alguns, tem contato até hoje. 
o Feira específica para lojista – atingir esse público. 
o Representante de São Paulo foi conhecida na feira. 

 
3. Benefícios da Feira 
 
A) ATIVIDADES PROMOCIONAIS 
 
A1) Fortalecimento participação nos mercados atuais:  
 

• Lançando coleção e catálogo que atingem clientes atuais – lançou produtos com 
tecidos especiais que escondem a celulite das mulheres, tecidos com elasticidade 
especial, etc.  

 
• Lançando empresa do grupo especializada em tecidos chamada Milano – primeiro 

estande da empresa foi na FEVEST 
 

• Utiliza a FEVEST como um cartão da marca e de outros serviços da empresa 
 
A2) Identificação de novos mercados e nichos 
 

• Pessoas que vão ao estande oferecer um mercado novo, apresentar uma tendência 
nova. 

 
A3) Aquisição de informações de novidades e tendências de mercado. 
 

• Além das informações levadas pelas pessoas aos estandes, o próprio expositor observa 
o que cada empresa leva de novo, até porque as empresas têm de levar o novo para a 
feira. 

 
A4) Aquisição de novos clientes (mesmo que no pós-feira) 
 

• O comprador busca informação junto ao expositor, mas vai procurá-lo para aprofundar 
o diálogo ou negociar depois.  

 
• O próprio ambiente de feira é confuso, cheio de pessoas. Então, o comprador não fica 

satisfeito com a conversa da feira. Às vezes, ele nem quer conversar ali, apenas 
pegando o contato do expositor para procurá-lo depois.  

 
 
 
 



 

A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais 
 

• Ele te procura de vez em quando, e ainda não tem o que ele está buscando, mas ele 
está te “namorando”. Aí ele vem na FEVEST desse ano (em agosto) ver o que você 
está fazendo de novo. Fica te sondando. 

 
A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

• A concorrência em fitness é pequena porque o forte do pólo é a lingerie, mas mesmo 
assim pode-se identificar uma tendência em uma lingerie para aplicá-la nos produtos 
de fitness da empresa. 

 
A7) Identificação de possíveis futuros concorrentes 
 

• Sim, mas a empresa está sempre buscando mais, inovando constantemente. 
 
A8) Identificação de estratégias promocionais que poderão ser utilizadas depois da feira 
no dia a dia da sua empresa 
 

• Identificação de necessidade de trabalhar site de vendas e catálogo de vendas (não 
catálogo de apresentação da marca - institucional) 

 
B) ATIVIDADES NÃO-PROMOCIONAIS 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado. 
 

• No caso da CCM, por não trabalhar com sacoleiros, durante a feira não tem um retorno 
muito esmiuçado por parte dos compradores acerca de adaptações que o mercado está 
procurando. Isso é identificado nas lojas próprias junto aos consumidores. 

 
B2) Investigação de necessidades de descontinuação de produtos. 
 

• Não. 
 
B3) Descoberta de oportunidade de desenvolvimento para novos produtos. 
 

• Não. A empresa leva muita coisa nova.  
 
B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• A empresa já utiliza muita tecnologia. O enfoque é na inovação no estilismo.   
 
B5) Tomar conhecimento de norma, regulamentos e lei que interferem em seus 
produtos. 
 

• Havia uma consultora de exportação e importação da APEX, que ajudou muito a 
empresa, já que a CCM ficou na feira vinculada a APEX. 

 



 

B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• Os vendedores não vão a feira. Muitos visitantes da feira saem de lá e vão à loja da 
CCM. A feira funciona também como um frente de batalha para captar clientes 
(atacadistas, varejistas, consumidores) e trazê-los com uma Van para a loja. 

 
• Identificou a necessidade de aperfeiçoamento na parte de idiomas, inclusive porque a 

feira tende a participar de feiras fora do país. 
 
B7) identificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• Os fornecedores, por mais que visitem a empresa regularmente, lá surge uma interação 
mais informal. Muitas vezes, na fábrica, ele não vai conseguir falar com o dono. Já na 
FEVEST, isso ocorre, e de uma maneira descontraída, bebendo um whisky, etc.  

 
B8) verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição 
 

• As pessoas vêm se oferecer para serem representantes comerciais da empresa em 
outras cidades, regiões e até exterior, inclusive pedem para levar o mostruário. 

 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica 
 

• Não 
 
B10) Fortalecimento de redes e parceria produtivas entre empresas 
 

• Ocorre. Principalmente, em termos de indicação, quando alguém passa no estande e 
pergunta onde poderia encontrar algum tipo de lingerie. A indicação ocorre porque se 
a pessoa não conhece nada da feira, ele fica perdida em meio a tantas opções. [assim, a 
justaposição das empresas em um mesmo espaço físico auxilia a aproximação e 
fortalecimento das parcerias e relacionamento entre empresas do APL, porque muitas 
vezes o próprio visitante estimula, sem disso saber, o diálogo indireto entre os atores]. 

 
B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc. 
 

• Sim. Inclusive foram feitas entrevistas para programas televisivos e jornalistas de 
veículos impressos. 

 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• Sim. 
 
4. Estreitamento de relacionamento com: 
 
A) Empresas do APL: 
 

• Sim. As pessoas estão lá [e vendo]. Troca informações sobre maquinário.   
 



 

B) Fornecedores: 
 

• Sim. Informamos os fornecedores que estaremos na feira no estande nº xxx... 
 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• Eles passam no estande e perguntam como está a performance da empresa na feira, o 
que ela está buscando, querem ver o catálogo novo, qual o mercado que está buscando, 
quais feiras você vai participar fora do país, etc. 

 
5. Houve ganhos em termo de difusão de ideologias e valores comuns? 
 

• Muita troca de idéias na preparação para a feira, onde ocorrem encontros entre os 
empresários. 

 
 
 
ENTREVISTA 8 
 
 
Empresa (E8): Oito Estilos 
Entrevistado: Kátia Barbosa 
Cargo: Proprietária 
Categoria de negócios: Confecção 

1. Quantas vezes participou da FEVEST 
 

• As últimas três versões da feira 
 
2. Objetivos estratégicos da empresa atendidos pela FEVEST 
 

• Crescer o mercado porque na feira você tem contato com várias pessoas de vários 
lugares, o que proporciona aumento de vendas. 

 
3. Benefícios da Feira 
 
A) ATIVIDADES PROMOCIONAIS 
 
A1) Fortalecimento participação nos mercados atuais:  
 

• Aumentou as vendas para os clientes atuais 
 

A2) Identificação de novos mercados e nichos 
 

• Sim. 
 
A3) Aquisição de informações de novidades e tendências de mercado. 
 

• Sempre vê uma coisa nova e diferente 
 



 

A4) Aquisição de novos clientes (mesmo que no pós-feira) 
 

• Adquiriu novos clientes nacionais e internacionais 
 
A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais 
 

• Sim, inclusive com o contato permanecendo durante todo o ano, até a próxima feira. 
Quando cliente potencial não procura, ela faz contato. Todo mês surgem dois ou três 
novos modelos e ela liga informando sobre a novidade.  

 
A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

• Olha o que os concorrentes estão fazendo, o que inspira para criar novas peças.  
 
 
A7) Identificação de possíveis futuros concorrentes 
 

• Sempre. As pessoas até compram peças na feira para copiar. 
A8) Identificação de estratégias promocionais que poderão ser utilizadas depois da feira 
no dia a dia da sua empresa 
 

• Não 
 
B) ATIVIDADES NÃO-PROMOCIONAIS 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado. 
 

• Sim. Às vezes até para cair o preço. São sugestões de pessoas na feira para reduzir o 
custo de produção do produto para que ele fique mais acessível para venda a públicos 
com poder aquisitivo menor.   

 
B2) Investigação de necessidades de descontinuação de produtos. 
 

• Sim. Ou o produto não tem procura ou o preço está muito alto.  
 
B3) Descoberta de oportunidade de desenvolvimento para novos produtos. 
 

• Um cliente faz um pedido de algo que você não tem na produção, então fabrica e 
enviar para ele e ela envia de volta até que o produto chegue onde ele quer.  

 
B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• Sempre tem.    
 
B5) Tomar conhecimento de normas, regulamentos e lei que interferem em seus 
produtos. 
 

• Sempre tem uma pessoa para te explicar, informar.  
 



 

B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• Antes da feira, a Fábrica de Idéias promove reuniões para os lojistas para ensinar as 
pessoas como atender. 

 
B7) identificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• De maquinário. 
 
B8) verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição 
 

• Aparece muito. Eles vão até o estande e pedem para serem representantes. 
 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica 
 

• Não. 
 
B10) Fortalecimento de redes e parceria produtivas entre empresas 
 

• Sim. 
 
B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc. 
 

• Sim. Faz contato toda hora. Durante o tempo que está lá, está fazendo contato. 
 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• Sim. 
 
4. Estreitamento de relacionamento com: 
 
A) Empresas do APL: 
 

•   Sim. 
 
B) Fornecedores: 
 

• Vão ao meu estande. 
 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• Sim. Eu estava no estande e chegou uma americana. Fui auxiliada pelo pessoal do 
Exporta Cidade para atendê-la. 

 
5. Houve ganhos em termo de difusão de ideologias e valores comuns? 
 

• Sim, acontece. 



 

 
ENTREVISTA 9 

 
 

Empresa (E9): Roupa de Baixo 
Entrevistado: Cristine de Carvalho  
Cargo: Proprietária 
Categoria de negócios: Confecção 

 
1. Quantas vezes participou da FEVEST 
 

• As últimas seis versões da feira 
2. Objetivos estratégicos da empresa atendidos pela FEVEST 
 

• Aumenta a carteira de clientes nacionais e agora os internacionais, e mostrar a coleção 
para os clientes atuais. 

 
3. Benefícios da Feira 
 
A) ATIVIDADES PROMOCIONAIS 
 
A1) Fortalecimento participação nos mercados atuais:  
 

• Aumentou as vendas para os clientes atuais porque ele compra o que já comprava e 
mais os produtos de coleção nova, mesmo que existam clientes que trabalham somente 
a coleção nova. 

 
A2) Identificação de novos mercados e nichos 
 

• Sim.  
 
A3) Aquisição de informações de novidades e tendências de mercado. 
 

• Produtos novos dos fornecedores. Não dá para ver o que os concorrentes estão 
fazendo. 

 
A4) Aquisição de novos clientes (mesmo que no pós-feira) 
 

• Consegue adquirir novos clientes na feira e no pós-feira. 
 
A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais 
 

• Sim, envio mala direta para clientes potenciais cadastrados na feira. 
 
A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

• É importante para saber o que eles estão fazendo e não produzir peças iguais.  
 
 



 

A7) Identificação de possíveis futuros concorrentes 
 

• Vê.  
 
A8) Identificação de estratégias promocionais que poderão ser utilizadas depois da feira 
no dia a dia da sua empresa 
 

• Sim. O próprio marketing da feira é muito bem feito. O lay out da feira, os baners, o 
convite da feira, isso tudo te ensina. 

 
 
B) ATIVIDADES NÃO-PROMOCIONAIS 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado. 
 

• Os clientes falam.   
 
B2) Investigação de necessidades de descontinuação de produtos. 
 

• Sim. Às vezes faz uma coleção de trinta peças e pode vender 25. Dali mesmo já volta 
para caixa e sai de linha. A feira serve muito como termômetro para saber o que vai 
vender, que tipo de material, aviamento, etc. 

 
B3) Descoberta de oportunidade de desenvolvimento para novos produtos. 
 

• Nem tanto. Não tem tempo na feira.  
 
B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• Tem fornecedor de maquinário. Ficando quatro dias na feira, você visita os estandes, 
faz contato, e logo após a feira o vendedor da empresa já faz uma visita aqui.   

 
B5) Tomar conhecimento de normas, regulamentos e lei que interferem em seus 
produtos. 
 

• Não 
 
B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• Não deixa de ser. Levo uma vendedora. São quatro dias intensos, de manhã até a noite, 
vendendo atendendo quem faz pedido, quem não faz, fazendo contato. 

 
B7) identificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• Os fornecedores que trabalho estão sempre na feira, e não tenho necessidade de 
mudar. Os diferentes que surgem não são durante a feira. 

 
 



 

B8) verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição 
 

• A FEVEST é uma vitrine e você recebe propostas de vários tipos de canais de venda e 
representantes. 

 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica 
 

• Não. 
 
B10) Fortalecimento de redes e parceria produtivas entre empresas 
 

• Sim. Muito. Quando você trabalha com produto no atacado, seu cliente é um lojista 
que atende o público feminino em geral. Então, ele precisa de produtos com que você 
não trabalha. Ele então pergunta se você pode indicar alguém que produza um 
determinado produto e você indica aqueles com os quais você confia e que tenha 
qualidade. Às vezes você acabou de fechar uma venda no seu estande, e leva o cliente 
até o estande e apresenta ao dono da outra empresa. 

 
B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc. 
 

• Senai moda nos ajuda a desenvolver as peças, no desenvolvimento do método de 
costura, produtivo, graduações, tirando dúvidas na feira.  

 
• Nós conversamos na feira com o SEBRAE, mas as coisas acontecem lá fora. 

 
• O FIRJAN tem convênios e descontos que a gente nem imaginava que poderia ter. 

 
• Se chega um cliente externo e precisamos tirar uma dúvida sobre exportação, a gente 

pode ir ao estande do SEBRAE tirar a dúvida, pode levar o cliente lá. 
 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• Sim.  
 
4. Estreitamento de relacionamento com: 
 
A) Empresas do APL: 
 

• Sim. Conheço pessoas, faço amizades, porque a cada feira você fica perto de algumas 
empresas. 

 
B) Fornecedores: 
 

• Aumenta. 
 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• Sim. Eles vão ao seu estande, tanto o SEBRAE, quanto a FIRJAN, SENAI, BANCO 
do BRASIL, etc.  



 

5. Houve ganhos em termo de difusão de ideologias e valores comuns? 
 

• Sim. Houve ganhos. 
 
 

 
 

ENTREVISTA 10 
 
 

Empresa (E10): A Bianquini 
Entrevistado: Gisele Bianquini  
Cargo: Proprietária 
Categoria de negócios: Confecção 

 
1. Quantas vezes participou da FEVEST 
 

• Em 2005. 
 
2. Objetivos estratégicos da empresa atendidos pela FEVEST 
 

• Queria mudar o foco no cliente. Trocar de atacadista para lojista, porque querem fazer 
peças mais elaboradas e fugir do commodities. A maioria dos novos clientes veio da 
primeira participação na feira. 

 
3. Benefícios da Feira 
 
A) ATIVIDADES PROMOCIONAIS 
 
A1) Fortalecimento participação nos mercados atuais:  
 

• Adquiriu muitos clientes no novo mercado pretendido. Além disso, nossa marca havia 
sumido no mercado porque fabricávamos produtos com a marca do cliente. E 
queremos resgatá-la já que temos 20 anos de mercado. 

 
A2) Identificação de novos mercados e nichos 
 

• Sim. Alguma coisa, mas não estamos trabalhando. Queremos melhorar nossa 
qualidade, a área de responsabilidade social [provavelmente para exportar]. Tivemos 
algum contato com essas novas oportunidades, mas ainda estamos nos preparando.  

 
A3) Aquisição de informações de novidades e tendências de mercado. 
 

• Muito. De material, máquinas. Dos concorrentes não, porque cada um trabalha uma 
área, tem o seu foco. 

 
A4) Aquisição de novos clientes (mesmo que no pós-feira) 
 

• Sim. 



 

A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais 
 

• Contatos feitos na feira. Alguns ainda demonstram interesse vendo o mostruário, 
vendo o site. 

 
 
A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

o Sim. Empresas saindo da informalidade. Querem fazer o que estamos fazendo. 
Por mais que eles tenham um pouco mais de trabalho, mas eles podem chegar 
na gente.  

 
A7) Identificação de possíveis futuros concorrentes 
 

• Pessoas querendo montar uma empresa.  
 
A8) Identificação de estratégias promocionais que poderão ser utilizadas depois da feira 
no dia a dia da sua empresa 
 

• Como não temos loja, lá que tivemos contato com o cliente. Descobrimos e 
implantamos coisas como descontos no transporte que a gente não fazia. 

 
B) ATIVIDADES NÃO-PROMOCIONAIS 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado. 
 

• Sim. Tanto pelas grandes fábricas de moda íntima quanto às de aviamentos. Por 
exemplo, a Triumph exporta, então vamos ver o que eles estão fazendo, as tendências. 
É aí que a gente vai identificando, tendo de adaptar os nossos produtos para 
exportação [que é o principal objetivo de mercado a atingir da empresa]m, mas por 
enquanto estamos só no mercado interno. Porque se a gente se adequar para o mercado 
interno [com um produto diferenciado e de qualidade] é só manter o ritmo para atingir 
o mercado externo. 

 
B2) Investigação de necessidades de descontinuação de produtos. 
 

• Sim. Da coleção passada a gente retirou três modelos que não foram bem em vendas. 
Colocamos muitos modelos novos. 

 
B3) Descoberta de oportunidade de desenvolvimento para novos produtos. 
 

• Sim. A feira também é de fornecedores de aviamento e não só de confecções. O 
lançamento está todo ali. Tanto de material novo (matéria-prima), quanto das peças 
que foram criadas por esses fornecedores. Lá a gente tem muita idéia.  

 
B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• Sim. A feira é bem completa. Tomamos conhecimento do software Citrino na 
FEVEST como visitantes e hoje estamos usando muito. Havia um estande 



 

apresentando que ia lançar esses produtos, se cadastrou para receber notícias, e 
estamos sempre realizando os up-grades. A empresa indica a gente como uma das 
empresas que mais utiliza o produto.  

 
B5) Tomar conhecimento de normas, regulamentos e lei que interferem em seus 
produtos. 
 

• Pouco. Está fraco. 
 
B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• Não temos loja.  
 
B7) identificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• Sim. Por exemplo, vendedores de anúncios em catálogos nos contatam durante a feira, 
e depois para anunciarmos. 

 
B8) verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição 
 

• Tivemos contato com algumas pessoas que queriam nos representar e fechamos duas 
representações.  

 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica 
 

• - 
 
B10) Fortalecimento de redes e parceria produtivas entre empresas 
 

• Acredito que aconteça porque a gente acaba sabendo depois da feira de casos de 
empresas fazendo essas parcerias. 

 
B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc. 
 

• Não.  
 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• Os Desfiles mostram as tendências.  
 
4. Estreitamento de relacionamento com: 
 
A) Empresas do APL: 
 

• Sim. Integrou bastante. Havia dias em que uma confecção via que o cliente não tinha 
gostado muito da nova coleção ou do que havia no estande, mas sabia que o seu amigo 
de outra confecção teria coisas que ele gostaria. Então ele levava o cliente essa 
confecção.  



 

B) Fornecedores: 
 

• Na feira, a gente passa a conhecer um pouco mais de cada empresa e eles passam a 
conhecer um pouco mais da nossa empresa. Como existe um tempo maior de 
conversa, acabamos trocando idéias e situações que se passam em cada empresa para 
poder entendê-las.  

 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• Muito. 
 
5. Houve ganhos em termo de difusão de ideologias e valores comuns? 
 

• Sim. 
 
 
 
ENTREVISTA 11 
 
 
Empresa (E11): Lucitex 
Entrevistado: Nelci Layola  
Cargo: Proprietária 
Categoria de negócios: Confecção 

 
1. Quantas vezes participou da FEVEST 
 

• Em todas. 
 
2. Objetivos estratégicos da empresa atendidos pela FEVEST 
 

• Além da divulgação, que é um objetivo estratégico que não pode ser descartado de 
maneira alguma, a feira também abre nossos horizontes para participar de outras 
feiras, de outros eventos, para melhorar enquanto empresa, para melhorar de uma 
forma geral e ela estar sempre se apresentando melhor. 

 
 
3. Benefícios da Feira 
 
a) ATIVIDADES PROMOCIONAIS 
 
A1) Fortalecimento participação nos mercados atuais:  
 

• Em todas as feiras a demanda sempre aumentou. 
 
A2) Identificação de novos mercados e nichos 
 

• Sim. A feira é tão visitada que acontecem muitos casos de não é do ramo, passar a 
revender moda íntima. 



 

A3) Aquisição de informações de novidades e tendências de mercado. 
 

• Quem não se informa através de mercado internacional ou grupos que trabalhem 
diretamente com design de moda, geralmente eles fazem esse trabalho na feira 
copiando de quem já faz. 

 
A4) Aquisição de novos clientes (mesmo que no pós-feira) 
 

• Sim. A demanda também aumentou feira a feira. 
 
A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais 
 

• Certamente. Todas os compradores que entram no estande são cadastrados, em que 
ramos de negócio ele está, que tipo de produto ele vende, para ver até que ponto, posso 
atendê-lo. Como tenho seis linhas de lingerie, procuro oferecer uma linha que ele 
ainda não trabalha, mesmo de uma forma inicialmente muito vantajosa para ele.  

 
A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

• Não.  
 
A7) Identificação de possíveis futuros concorrentes 
 

• Sim.   
 
A8) Identificação de estratégias promocionais que poderão ser utilizadas depois da feira 
no dia a dia da sua empresa 
 

• Sim, porque todas as empresas que expõem na feira cresceram. 
 
B) ATIVIDADES NÃO-PROMOCIONAIS 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado. 
 

• Quando você vai para a feira, você já pesquisou muito. Por isso os produtos já estão 
dentro de um contexto de mercado. Agora você não pode atender com exatidão todos 
os mercados. Então adequações são necessárias. Para o exterior você tem de adequar 
tamanhos, as folgas. Porque, por exemplo, a mulher européia tem estatura maior. 

 
B2) Investigação de necessidades de descontinuação de produtos. 
 

• Não. 
 
B3) Descoberta de oportunidade de desenvolvimento para novos produtos. 
 

• Sempre tem. Uma grande quantidade de clientes que nos procuram correspondem a 
mercados bem diferenciados. Então, temos de estar sempre abertos. 

 
 



 

B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• Sim. Porque durante a feira temos também estandes de tecidos, máquinas e 
equipamentos. É claro que só na FEVEST a gente não vê tudo. Não dá para ter noção 
de todos os desenvolvimentos, mas já traz muita coisa. O importante em participar das 
feiras é adiantar-se e chegar na FEVEST na frente dos outros.  

 
B5) Tomar conhecimento de normas, regulamentos e lei que interferem em seus 
produtos. 
 

• Não. Tenho de participar de uma feira, já com tudo acertado. 
 
B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• Levamos normalmente nossos funcionários e todos eles passam por um treinamento de 
vendas externo, e um interno para que todos os dados da coleção nova sejam passados. 

 
B7) identificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• Antes da feira eles começam a se apresentar e oferecer novidades para que nossas 
coleções já sejam produzidas com o que eles têm de novo, porque se eles apresentam 
seus lançamentos somente na feira, minha coleção já estará defasada. A partir de 
janeiro, eles e todos que participarão da feira de uma maneira geral já começam a 
trabalhar mais intensamente a sua participação.  

 
B8) verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição 
 

• É importante abrir novos canais. Na feira, temos diversos tipos de compradores 
diferentes. Tem os que eu atendo, os que não, pessoas que irão me conhecer e em um 
outro momento vão se lembrar de que eu existo. Existem lojistas que não têm 
condição de revender produtos com a minha qualidade e preço, mas se um dia tiverem, 
vão me procurar. Isso porque ele já me conhece, já sabe os tipos de produtos que 
tenho.  

 
• Existe um mito criado em torno da nossa confecção, porque somos relativamente 

grandes quando comparados com a maioria das confecções do pólo. Então, as pessoas 
pensam: eu não vou lá porque é caro. Aí, quando estão na feira, eles têm condições de 
saber qual é o tipo e linha de mercadoria, além dos meus preços. Dependendo do tipo 
e linha de mercadoria, meus preços são os mais acessíveis do pólo.   

 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica 
 

• Não. 
 
B10) Fortalecimento de redes e parceria produtivas entre empresas 
 

• Muitos compradores não compram uma coleção toda, porque na realidade quando 
chegam aqui, eles vão dividir com várias confecções para diversificar suas compras 



 

[mix de produtos], já que cada confecção tem sua especialidade. Normalmente a 
indicação ocorre. Eu tenho um cliente, por exemplo, que procura moda praia ou moda 
noite. Vou instruí-lo a procurar os melhores fabricantes nesses segmentos que estão na 
feira, porque não é conveniente indicar os que estão de fora. Porque quando as pessoas 
se reúnem para trabalhar juntos, as que ficam de fora fizeram uma escolha e deixam de 
ser confiáveis para o crescimento do pólo. 

 
B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc 
 

• Em todas as feiras tivemos contatos com a mídia nacional e internacional. A feira é 
um canal para nos mostrarmos para muito mais longe. Se não fosse a feira, a gente 
nunca estaria aqui. 

 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• Não. 
 
4. Estreitamento de relacionamento com: 
 
A) Empresas do APL: 
 

• Desde a primeira edição da feira já teve de existir uma união para que ela acontecesse. 
 
B) Fornecedores: 
 

• Eles têm a possibilidade de uma vez por ano vir até aqui, ver nossas mercadorias, 
conversar com a gente, nos conhecer de perto, porque existem muitas pessoas que 
falamos diariamente e nem sequer imaginamos como seja o semblante delas.  

 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• Até para conhecer melhor o que eles têm a capacidade de fornecer para melhorar a o 
funcionamento do pólo. 

 
5. Houve ganhos em termo de difusão de ideologias e valores comuns? 
 

• O Prêmio de Qualidade do pólo vai ser entregue dentro da feira. Um dos itens 
premiados é a qualidade na exportação, no design e a responsabilidade social. O pólo 
se uniu e viu a necessidade de instituir um prêmio para que todas as pessoas melhorem 
a sua qualidade em relação aos produtos e em relação às pessoas também. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENTREVISTA 12 
 
 
Empresa (E12): Sindvest (Sindicato da Indústria de Moda íntima de Nova Friburgo)  
Entrevistado: Natália 
Cargo: Respons. Comunicação Social  
Categoria de negócios: Sindicato Patronal 

 
1. Quantas vezes participou da FEVEST 
 

• _ 
 
2. Objetivos estratégicos da empresa atendidos pela FEVEST 
 

• _ 
 
3. Benefícios da Feira 
 
a) ATIVIDADES PROMOCIONAIS 
 
A1) Fortalecimento participação nos mercados atuais:  
 

• A FEVEST é um evento muito movimentado. Todos que trabalham no segmento 
conhecem a feira. Então as empresas que já compram dos expositores aproveitam a 
feira para tirar pedidos. Algumas empresas menores nem tanto, mais as empresas que 
têm uma participação de mercado maior, tiram muito pedido de clientes atuais. 

 
A2) Identificação de novos mercados e nichos 
 

• No ano passado, pude perceber que tinha gente de muitas partes do Brasil. Então, 
acredito que sim. Normalmente a pessoa vem para conhecer a feira e acaba se 
tornando cliente. Havia desde visitantes do sul até internacionais. 

 
A3) Aquisição de informações de novidades e tendências de mercado. 
 

• Varia de empresa para empresa. Mas acredito que sim. Cada feira é em um ano 
diferente e um mercado diferente. O pólo tem empresas que deixaram de ser 
microempresas e já se caracterizam como pequenas e médias empresas. Tem também 
empresa de “fundo de quintal”, empresa iniciante. 

 
A4) Aquisição de novos clientes (mesmo que no pós-feira) 
 

• Muito. Troca de cartão de visitas, catálogos. A pessoa vai para a feira não 
necessariamente para comprar, mas vai para visitar, trocar informação, e esses 
contatos fazem diferença depois, pois fazem contato comercial posteriormente. 

 
A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais 
 

• Sim. Idem. 



 

A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

• Sim. Todo o mundo avalia o concorrente [antes da feira] e existe uma preparação antes 
da feira para não produzir coisas semelhantes. Então, avaliam o concorrente para não 
expor uma coisa que acham que é novidade, mas na verdade não é. Também avaliam, 
durante a feira, o estande uns dos outros. Percebemos pelo contato informal dos 
confeccionistas como eles comentam os estandes dos outros, as peças expostas.  

 
A7) Identificação de possíveis futuros concorrentes 
 

• Acredito que sim porque todo ano entra uma empresa nova na feira, empresas que 
estão entrando no mercado agora. Elas apresentam duas vertentes: As que já começam 
com uma estrutura muito boa de investimento e as com recursos mais restritos.   

 
A8) Identificação de estratégias promocionais que poderão ser utilizadas depois da feira 
no dia a dia da sua empresa 
 

• Já estão bem cientes dos materiais que têm de utilizar. 
 
B) ATIVIDADES NÃO-PROMOCIONAIS 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado. 
 

• Consegue ver as peças que têm mais aceitação. O comprador fala para o expositor 
sobre as peças que mais vendem em suas lojas. Já percebi empresas concluindo que 
teriam de investir mais na camisola x, já que ele é que havia obtido mais “saída”. Os 
compradores falam o que o consumidor da sua região mais consome. Também os 
visitantes que não são compradores atacadistas falam sobre o que preferem. 

 
B2) Investigação de necessidades de descontinuação de produtos. 
 

• Idem. 
 
B3) Descoberta de oportunidade de desenvolvimento para novos produtos. 
 

• Através dos fornecedores. Descoberta de novas formas de produzir, ou novos insumos. 
 
B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• Até existe, mas os organizadores da feira tentam focar mais em moda. 
 
B5) Tomar conhecimento de normas, regulamentos e lei que interferem em seus 
produtos. 
 

• O Sindvest sempre promove workshops de moda com estilistas famosos como 
Alexandre Herchovisch, Walter Rodrigues e outros profissionais.   

 
 



 

B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• Na edição de 2005, foi realizado um treinamento de atendimento ao consumidor, no 
pré-feira, a respeito do que dizer, como se portar. O aprendizado é utilizado e fixado 
durante a feira. 

 
B7) identificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• Existem alguns fornecedores de fora de Friburgo. E deve haver fornecedor que vem 
como visitante. Se você é expositor, ganha mais papel do que se fosse visitante. 

 
B8) verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição 
 

• Não sei. 
 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica 
 

• Não. 
 
B10) Fortalecimento de redes e parceria produtivas entre empresas 
 

• É suscetível de acontecer. Empresários amigos abrem consórcios de exportação, e 
essas ideais e conversas podem surgir, iniciar-se, durante a feira. 

 
B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc. 
 

• A FEVEST atrai a imprensa em peso. Nos desfiles, a primeira fila é toda da imprensa, 
e isso é muito bom para divulgar a sua marca. A imprensa passa por um corredor, vê 
um estande bonito e faz uma entrevista e matéria com a pessoa. 

 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• Pelo fato da feira ser geralmente em agosto, as pessoas lançam todas as tendências de 
verão. Senai Moda leva as tendências, e em seu estande que é enorme, eles ficam 
dando workshops, palestras para apresentar seus lançamentos em design.  

 
4. Estreitamento de relacionamento com: 
 
A) Empresas do APL: 
 

• Sim. Acontece um estreitamento de laços, porque você percebe que as empresas que 
participam da feira, as maiores e mais ativas, todos são parceiros entre si. 

 
B) Fornecedores: 
 

• Sim. A cada feira você conhece mais uma pessoa e estreita o relacionamento com as 
que já conhece. Você consegue descontos, consegue fazer compras em um tamanho 



 

maior. A feira cria uma ambiente familiar para quem participa, pois você vê as 
mesmas pessoas durante quatro dias. 

 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• Trabalho aqui há três anos, e a cada feira você aumento isso. Porque o sindicato é 
quem realiza a feira, e a relação íntima com as confecções acontece porque as 
empresas sindicalizadas têm desconto, e muitas confecções não sabem disso. Então, 
quando eles se interessam por participar da feira, procuram o organizador da feira 
[Fábrica de Idéias] que lhe informa do desconto. Então eles entram em contato 
conosco, e ficam sabendo de vários outros benefícios que o Sindicato oferece e 
acabam se sindicalizando. Tudo por causa da FEVEST. A feira é fundamental para 
agregar a gente. 

 
5. Houve ganhos em termo de difusão de ideologias e valores comuns? 
 

• A feira é um gerador de mídia espontânea e também de boca a boca.  
 
 
 
 
ENTREVISTA 13 
 
 
Empresa (E13): Barudan Máquinas 
Entrevistado: Peter Vorbau  
Cargo: Respons. Marketing  
Categoria de negócios: Fabricante de Maquinário para confecções 

 
1. Quantas vezes participou da FEVEST 
 

• Tem 15 anos e participou das últimas 5 ou 6 (com interrupções). 
 
2. Objetivos estratégicos da empresa atendidos pela FEVEST 
 

• Trazer tecnologia para Friburgo. Há 20 anos atrás o estado do RJ era o maior pólo de 
confecção e só foi decaindo. Um dos motivos é o parque industrial do estado que está 
muito defasado. O industrial não investe na confecção. Levar tecnologia e novos 
métodos para Friburgo, constituindo um representante local para dar assistência 
técnica. A idéia é ter uma participação didática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Benefícios da Feira 
 
a) ATIVIDADES PROMOCIONAIS 
 
A1) Fortalecimento participação nos mercados atuais  
 

• O cliente que já tem nossos produtos não compra na feira. O objetivo é mostrar 
tecnologia para o maior número de pessoas possível, ao vivo e a cores. Quem já tem a 
máquina vai ao estande visitar a empresa. 

 
A2) Identificação de novos mercados e nichos 
 

• Não. Porque conhecemos muito bem a região, os arredores. Eu não atinjo outras 
regiões que não conheço na feira.   

 
A3) Aquisição de informações de novidades e tendências de mercado. 
 

• Não porque eu como fornecedor forneço as novidades.  
 
A4) Aquisição de novos clientes (mesmo que no pós-feira) 
 

• Sim. Normalmente, é alguém que vai visitar outro confeccionista e conhece a empresa. 
 
A5) Estabelecimento de contato com clientes potenciais 
 

• Idem. 
 
A6) Identificação e benchmarking de concorrentes 
 

• Não.  
 
A7) Identificação de possíveis futuros concorrentes 
 

• Não.   
 
A8) Identificação de estratégias promocionais que poderão ser utilizadas depois da feira 
no dia a dia da sua empresa 
 

• Em uma feira você sempre tem essa possibilidade. 
 
B) ATIVIDADES NÃO-PROMOCIONAIS 
 
B1) Investigação de necessidades de adequação dos produtos às atuais exigências do 
mercado. 
 

• Não. Pouco freqüente na FEVEST, mas ouvimos algum problema que o cliente tem. O 
confeccionista está preocupado com seu estande e contatos comerciais. 

 
 
 



 

B2) Investigação de necessidades de descontinuação de produtos. 
 

• Não. 
 
B3) Descoberta de oportunidade de desenvolvimento para novos produtos. 
 

• Sim.  
 
B4) Tomar conhecimento e analisar novas técnicas produtivas e de design 
 

• Não. 
 
B5) Tomar conhecimento de normas, regulamentos e lei que interferem em seus 
produtos. 
 

• Não.  
 
B6) Treinamento de sua mão-de-obra no contato com seus públicos e identificação da 
necessidade de aperfeiçoamento 
 

• Sim. O próprio representante que estamos implantando, ele começa a trabalhar mais 
com a gente através da feira. O nosso representante de Friburgo devido à participação 
conosco nas feiras anteriores, hoje ele organiza uma participação em feira sozinho. 

 
B7) identificação e identificação da necessidade de novos fornecedores 
 

• Não. 
 
B8) verificação e identificação da necessidade de novos canais de venda e distribuição 
 

• Para a FEVEST, como é uma feira regional, já tenho a pessoa designada para isso. É 
pouco provável. Algum vendedor de máquina da região que conheça um cliente que 
não conhecemos, intermedia a venda comissionada.  

 
B9) Identificação da necessidade de aperfeiçoamento nas atividades de assistência 
técnica 
 

• Talvez o que mais aconteça na feira. Quando a gente vai para lá, os clientes conversam 
sobre preço dos equipamentos conosco, ou conversa sobre experiências anteriores (o 
vendedor de maquinário quer fazer retorno a curto prazo, então ele não presta 
assistência correta a seus clientes, que acabam tendo experiências com equipamentos, 
ficando descrente acerca de determinadas tecnologias). Então, a empresa tem de fazer 
seu trabalho educativo junto ao empresário em relação aos equipamentos que vende.  

 
B10) Fortalecimento de redes e parceria produtivas entre empresas 
 

• Sim. 
 
 
 



 

B11) Estabelecimento de contato com imprensa, órgão financeiros, órgãos públicos, etc. 
 

• Sempre.  
 
B12) Captação de conhecimento acerca de tendências de moda e comportamento. 
 

• A gente percebe que ele se interesse, que acha bonito, mas acredita que o equipamento 
funciona mais para o Sul do país. Na feira, a pessoa vai primeiro comer com os olhos, 
mas meus equipamentos são dez vezes mais caros que os convencionais. Por isso a 
nossa venda é boca a boca e muito corpo a corpo [a feira serve para abrir um primeiro 
contato pessoal e educativo com clientes potenciais]. 

 
4. Estreitamento de relacionamento com: 
 
A) Empresas do APL: 
 

• As pessoas vendo a gente, por exemplo, já é uma forma de aproximação. 
 
B) Fornecedores: 
 

• Sim. Os fornecedores muitas vezes não fornecem o mesmo equipamento que o meu, e 
sim complementar. Dessa forma, ele acaba sendo uma pessoa que indica. 

 
C) Instituições governamentais de apoio ao pólo: 
 

• Por exemplo, a Caixa Econômica e o Banco da Brasil me interessam porque eles 
financiam o confeccionista que quer adquiri minhas máquinas. Essas instituições me 
dão os contatos das empresas interessadas, e me passam os contatos nas instituições 
para que possa encaminhar meus clientes. O gerente traz formulários, novidades e há 
estreitamento de relacionamento com a gente. 

 
5. Houve ganhos em termo de difusão de ideologias e valores comuns? 
 

• Não participa diretamente do APL, mas vejo as pessoas falando mais dele. E entende 
que a feira promove o APL. 

 
 

 


