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INTRODUÇÃO 
A participação bem-sucedida num evento de matchmaking não acontece por acaso. É 
preciso um planeamento e preparação exaustivos. Este guia irá orientá-lo ao longo de 
todo o processo, desde colocar as datas do evento na sua agenda até à documentação e 
adjudicação de todos os seus novos contactos. Por outras palavras: estas orientações irão 
prepará-lo para o êxito num evento de WACOMP West Africa Connect. 
 
Quer o evento tenha lugar num local da África Austral ou se trate de um evento virtual, 
ser-lhe-á sempre útil. Se apropriado, são fornecidas orientações específicas para o caso de 
um evento virtual. 
 
Existem 7 etapas no calendário de um evento de matchmaking: 
 
Figura 1: Calendário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

1. PLANEAR O SEU EVENTO DE MATCHMAKING 
O planeamento é o primeiro passo para um evento de matchmaking bem-sucedido. 
 
9-6 meses de antecedência 

Procedimentos básicos 
• Confirme o registo no evento. 
• Anote a data e o local na sua agenda. 
• Releia cuidadosamente todos os contratos e materiais impressos e anote todos os 

prazos para submissão de documentação e pagamentos. 
 
Os objetivos e a estratégia 

• Defina as suas metas e objetivos estratégicos para o evento. Vai estar lá para gerar 
potenciais clientes, vendas, aumentar a exposição da marca ou lançar um novo 
produto? 

• Certifique-se de que os seus objetivos são SMART (Específicos, Mensuráveis, 
Alcançáveis, Realistas e Calendarizados). Exemplos de objetivos SMART são: 

o Números de visitantes (por mercado/segmento/tipo) 
o Número de contactos novos face aos existentes 
o Número de pedidos 
o Número e quantidade de encomendas (experimentais) 
o Atenção dos meios de comunicação e envolvimento nas redes sociais 
o Retorno do investimento 

• Definir objetivos tanto quantitativos como qualitativos. Alguns exemplos de 
objetivos qualitativos incluem: 

o O que pretende aprender em termos de tendências ou concorrência. 
o Reunir feedback de compradores. 
o A eficácia da sua proposta de valor e kit de promoção, etc. 

• Preparar o orçamento. 
• Preparar o argumento de venda (ver capítulo 2). 

 
Preparação 

• Anote a relevância da feira para a sua empresa. 
• Que tipo de empresas irão participar? 
• Que tipo de visitantes e expositores espera encontrar lá? 
• Escreva o seu perfil para a base de dados do evento (ver capítulo 2). 
• Se estiver a lançar um novo produto ou serviço no evento, certifique-se de que foi 

totalmente testado e está pronto para a estreia ao público na feira. 
• Nomeie uma equipa do projeto. 
• Estude exaustivamente o manual dos expositores. 

 
Evento físico: 

• O seu stand será composto por uma mesa com duas cadeiras. Tem a opção de usar 
uma faixa de enrolar. 



 
 
 
 

 

• Se decidir usar uma faixa de enrolar, comece a planear o design e escolha uma 
empresa que o possa produzir por si. Certifique-se de que implementou um 
calendário bem estruturado (design, produção e entrega). 

• Planeie e prepare os seus materiais promocionais e de vendas, incluindo brochuras 
e souvenirs/brindes (ver também capítulo 3). 

• Certifique-se de que todos os passaportes, visas, hotéis, bilhetes e outros 
documentos de viagem estão prontos com bastante antecedência. 

• Escolha os fornecedores do envio, instalação, desmontagem e armazenamento 
(caso envie um grande volume de bens) e certifique-se de que todas as partes 
envolvidas estão ao corrente das datas corretas e âmbito dos serviços solicitados. 

• Pondere contratar serviços profissionais, tais como um fotógrafo, para tirar 
fotografias ao seu stand e ao evento. 

 
Evento virtual: 

• Verifique as especificações para o seu stand virtual. 
• Prepare os conteúdos (proposta de valor, ver também capítulo 3), imagens, vídeo 

que será usado para o stand virtual. 
• Desenhe um fundo profissional para as reuniões virtuais. 
• Planeie os materiais promocionais e de vendas. Pondere enviar souvenirs e/ou 

brindes aos compradores interessados por correio (ver também capítulo 3). 
 
3 meses de antecedência 

• Prepare o design do seu stand (virtual). 
• Desenhe e produza o kit promocional. 
• Nomeie um "Encarregado". 
• Certifique-se de que todos os sinais, cartões de visita, brochuras e outro material 

promocional estarão prontos a tempo do evento. 
• Se a sua equipa no evento for usar uniformes, encomende-os neste momento. 
• Confirme todas as datas e detalhes com os fornecedores logísticos, do envio, da 

instalação e do armazenamento, no caso de expedições para um evento físico). 
• Analise e confirme as informações de pagamento com os fornecedores. Se algum 

fornecedor for receber o pagamento no evento, certifique-se de que combina o 
método de pagamento com antecedência. 

• Comece a promover o evento (ver capítulo 5). 
• Descubra quais dos seus concorrentes estarão presentes no evento. 
• Contacte participantes interessantes e marque reuniões com antecedência (ver 

também o capítulo 2.1). 
 
1 mês de antecedência 

• Prepare um formulário de contacto do visitante (ver anexo 1) e um formulário de 
contrato ou Fatura Proforma. 

• Em caso de evento físico, treine a sua equipa do stand. Certifique-se de que toda a 
equipa do stand sabe responder a perguntas acerca dos produtos ou serviços. Toda 
a equipa deve ter os argumentos de vendas ensaiados e prontos. 
 



 
 
 
 

 

• Em caso de evento virtual: configure o seu stand virtual. 
• Envie convites aos compradores. Pode usar o software de matchmaking fornecido 

pelo organizador do evento. 
• Prepare um comunicado de imprensa. 
• Prepare o seu site, certifique-se de que está atualizado. 
• Comece a executar a sua estratégia de redes sociais (ver também capítulo 5.2). 
• Verifique o programa do seminário/webinar e identifique os eventos aos quais 

deseja assistir (nomeadamente, que abordem temas interessantes). 
• Finalize questões técnicas tais como expedição, aluguer de som e bebidas (em caso 

de evento físico). 
• Certifique-se de que tem uma ligação à Internet estável, webcam, boa iluminação e 

som (em caso de evento virtual). Pense num plano B para o caso de ocorrerem 
problemas de conectividade à Internet. 

 
1 semana de antecedência 

• Confirme as reuniões pré-marcadas. 
• Intensifique as atividades nas redes sociais e interaja com os jornalistas e a 

imprensa, de acordo com a sua estratégia de redes sociais (ver capítulo 5.2). 
• Identifique onde se situam os seus concorrentes e referências, e planeie uma visita 

ao seu stand (virtual). 
 
1 dia de antecedência 

Evento físico: 
• Imprima o formulário de contacto comercial, Fatura Proforma e outros 

documentos que poderão ser necessários durante a feira. 
• Adquira um cartão SIM local ou certifique-se de que tem os dados móveis ativados 

(especialmente se o evento tiver lugar no estrangeiro). 
• Vá ao stand de serviço do expositor para obter o crachá de expositor, catálogo do 

expositor, mapa da feira, etc. 
• Verifique o espaço da feira e onde exatamente se situa o seu stand. 
• Se houver uma área de armazenamento com chave disponível, certifique-se de que 

o seu stock de kits promocionais está seguro e pronto para o dia seguinte. 
• Verifique o horário do transporte/transfer. Se usar transportes públicos, compre 

um passe de 3 dias ou passe semanal para evitar potenciais atrasos e filas longas. 
• Verifique o local da praça de alimentação, WC, sala dos meios de comunicação, 

clínica de saúde, etc., para não se atrasar para nenhuma marcação depois da pausa 
para o almoço. 

 
Evento virtual: 

• Imprima os documentos que precise de ter à mão. Durante um evento virtual, pode 
ser desafiante ter de alternar entre ecrãs. Imprima as informações que sabe que 
irá precisar. 

• Verifique o fundo, o som e a iluminação da sua conferência de vídeo, e configure a 
câmara e a ligação à Internet. 
 



 
 
 
 

 

• Verifique os seus materiais de apresentação. 
• Certifique-se de que tem alimentos e bebidas suficientes. Pode também encarregar 

alguém do catering da sua equipa durante o evento. 
 

Dia do evento 
• O trabalho está feito – agora é executar o seu plano e atingir os objetivos. 
• Mantenha a equipa do stand alimentada, hidratada e alegre. A sua equipa dará a 

cara pela marca, e os eventos podem ser desgastantes. Trabalhadores 
descontentes podem causar uma má impressão da marca. 

• Certifique-se de que mantém debaixo de olho as informações de contacto dos 
visitantes que foi reunindo durante o evento (ver anexo 1)— um tablet ou notebook 
esquecido pode originar a perda dos potenciais clientes angariados durante toda a 
feira. 

• Monitorize o que faz a concorrência e o que pode aprender com a mesma. 
• Não chegue tarde aos compromissos! 
• Não os abandone cedo. Cumpra o horário de abertura e encerramento no 

programa do evento. 
• Organize uma reunião diária para briefing e avaliação com a sua equipa durante o 

evento. Verifique se há desafios ou questões que possam ser melhoradas. 
Questione a equipa sobre o que tem e não tem funcionado. 

• Vá fazendo publicações nas redes sociais! Mantenha-se ativo nas plataformas 
sociais ao longo do evento (ver capítulo 5.2). 

  



 
 
 
 

 

2. ARGUMENTAR COM EFICÁCIA AO COMPRADOR CERTO 
Está a participar neste evento de matchmaking porque pretende vender o seu produto ou 
serviço. Neste capítulo, irá aprender como preparar um argumento coeso para o seu 
produto ou serviço – e a quem o apresentar. 
 
2.1 Conhecer os seus compradores e concorrentes 
Escreva um perfil dos compradores-alvo: 

• Mercados-alvo (país). 
• Tipos de organizações (atividade). 
• Cargos. 

 
Compreenda as necessidades e interesses dos compradores-alvo: 

• Quais são os interesses dos grupos-alvo que pretende atrair ao seu stand (digital)? 
• Quais são os seus principais problemas, necessidades e receios? De que forma o 

seu produto ou serviço os pode ajudar? 
• Defina as suas propostas do evento. Que promessas farão com que os visitantes do 

seu grupo-alvo planeiem uma visita ao stand (digital)? Por outras palavras: o que 
tem a disponibilizar que fará com que lhes valha a pena visitar o stand (digital)? 

 
Tire o máximo partido do evento não só atraindo as empresas até si – como também 
procurando ativamente correspondências. 

• Prepare uma lista das empresas que gostaria de visitar. 
• Procure correspondências potenciais na base de dados do evento. 
• Use o software de matchmaking fornecido pelo organizador do evento! 
• Agende compromissos antes do evento. 

 
Conheça a concorrência: 

• Quem são? 
• Os seus concorrentes estarão presentes no evento? 
• Faça uma lista dos concorrentes que pretende visitar 
• O que pode aprender com os concorrentes? 

 
2.2 Escreva o seu argumento 
Um argumento de venda destina-se a persuadir alguém a comprar algo. Dependendo da 
situação, deverá argumentar por si, pela empresa, pelos seus produtos e/ou pelo seu país. 
Prepare todos os argumentos descritos, pratique-os e grave-se a si mesmo. Lembre-se de 
sorrir! Irradie positivismo e honestidade, para deixar uma impressão duradoura. Cada 
argumento tem a duração máxima de 60 segundos. 
 
Argumente por si: 

• Desbloqueador de conversa (algo chamativo ou personalizado). 
• Quem é você (1 frase)? 
• O que faz (1 frase)? 
• Porque está aqui? 

 



 
 
 
 

 

• O que tem para oferecer? 
• Porque é a melhor pessoa com a qual o comprador fazer negócio? 
• Termine com um apelo à ação, como “Vejamos agora os nossos produtos únicos”. 

 
Argumente pela sua empresa: 

• Elementos únicos (negócio de família, forma de agir diferenciada, especializações). 
• Experiência (quanta e em que mercados internacionais). 
• Histórico (número de anos de presença no mercado, prémios ganhos). 
• Soluções para os problemas do cliente (partilhe uma história de sucesso). 
• Gestão da qualidade (certificações). 
• Ser um parceiro de longo prazo (e não um fornecedor pontual). 
• Responsabilidade Social da Empresa (incluindo sustentabilidade e mão-de-obra 

inclusiva). 
• Clientes (clientes apelativos). 
• Cadeia de fornecimento/logística favoráveis. 

 
Argumente pelo seu produto(s) ou serviço(s): 

• Elementos únicos. 
• Características (cor, sabor, material, design, variedade, aspeto). 
• Certificação (orgânico, sustentável, comércio justo). 
• Em conformidade com as regulamentações no mercado do comprador. 
• Adequação às necessidades do comprador (que problema resolve?). 
• Sazonalidade/janelas de fornecimento. 
• Disponibilidade/volumes. 
• Consistência na qualidade. 
• Acondicionamento. 
• Ligação às principais tendências (saudável, cómodo, sustentável, autêntico, etc. 

Qual a história por detrás do produto?). 
• Sucesso comprovado. 

 
Argumente pelo seu país: 

• Elementos únicos (clima, mão-de-obra, reputação, herança cultural, etc.). 
• Localização geográfica (proximidade, posição, próximo do mercado do cliente). 
• Logística e ligações (marítimas, aéreas, terrestres, infraestrutura). 
• Histórico de exportações para o produto x. 
• Volumes/disponibilidade do produto x. 
• Clima comercial (estabilidade política, incentivos comerciais). 

 
2.3 Otimizar o perfil na base de dados do evento 
O seu argumento de venda é também um bom ponto de partida para escrever o perfil da 
empresa. O evento terá uma base de dados onde cada participante pode criar um perfil. É 
muito importante tornar o seu perfil o mais atrativo possível. Um perfil relevante e 
chamativo é a base para se ser relevante para os participantes. 
 



 
 
 
 

 

Certifique-se de que o seu perfil dá uma resposta clara sobre o motivo pelo qual um 
comprador deveria realizar negócio consigo. O que o diferencia? Qual o valor 
acrescentado daquilo que disponibiliza? Tente seguir o princípio AIDAS: o perfil deve atrair 
Attention (Atenção), criar Interest (Interesse) e Desire (Desejo) e levar à Action 
(Ação) e à Satisfaction (Satisfação). 
 
Exemplo de bons perfis de empresas são: 

• https://www.virtualmarket.fruitlogistica.de/en/Fruitmasters-Veiling-B-V,c44662 
• https://mom.maison-objet.com/en/brand/2758/artiga 

 
Como pode criar um perfil online relevante? Certifique-se de que acerta nos principais 
aspetos. Preste atenção ao descrever a sua empresa e os seus produtos. Quer transmitir a 
ideia de que é um parceiro comercial profissional, por isso deverá usar ortografia e 
gramática corretas. Além disso, deve usar imagens profissionais para acompanharem as 
informações textuais. 
 
A sua empresa 
Escreva 5-10 frases que descrevam a sua empresa. Concentre-se nos principais factos 
para o evento e descreva os detalhes e as certificações da empresa. Isto permite que os 
compradores se familiarizem e gera confiança para encetar uma relação comercial com a 
sua empresa. Lembre-se: não escreva TUDO EM MAIÚSCULAS. Evite usar demasiados 
pontos de exclamação e nunca use mais do que um de cada vez (!!!!), pois parece que está 
a gritar com o leitor. 
 
Figura 2: um bom exemplo (logotipo e descrição adequada) 
 

 
 
  



 
 
 
 

 

Figura 3: exemplo de um perfil que pode ser melhorado (logotipo e descrição ausentes) 
 

 
Os seus produtos 
O seu produto(s) e serviço(s) são o motivo pelo qual o comprador está interessado na sua 
empresa. Se possível, descreva 1 produto ou serviço de cada vez. É muito importante: 

• Descrever as informações mais importantes para um comprador. 
• Destacar as especificações (únicas) do produto. 
• Indicar a certificação do produto ou do processo, se aplicável. 

 
Figura 4: um bom exemplo (imagem e descrição adequada) 
 

 
 
Figura 5: exemplo de um perfil que pode ser melhorado (imagem e descrição do produto 
ausentes) 
 

 



 
 
 
 

 

As suas imagens 
Adicione o seu logotipo para evitar ter um espaço vazio no perfil. No que toca a imagens, 
convém usar as melhores, e da máxima qualidade, que tenha à disposição. Evite imagens 
desfocadas, pois tal dá a impressão que a sua empresa é pouco profissional. 
 
Figura 6: um bom exemplo (imagem profissional, produtos focados) 

 
 
  



 
 
 
 

 

Figura 7: exemplo de uma imagem que poderia ser melhorada (iluminação fraca, má 
qualidade e demasiados produtos) 
 

 
  



 
 
 
 

 

3. O QUE NÃO PODE FALTAR NO KIT PROMOCIONAL 
Já alguma vez ouviu "envie-me antes por e-mail? Já ando com demasiadas coisas atrás!" 
quando tenta oferecer um catálogo/brochura a um visitante num evento? Ou apenas a 
pergunta: "pode enviar-me por e-mail?" porque estão com pressa e precisam das 
informações por escrito, em vez de ouvirem falar sobre as mesmas. 
 
Os participantes querem informação e comodidade. Facultar-lhes documentos digitais é 
uma forma fácil de conseguir ambos os objetivos na perfeição. Os passos que se seguem 
irão prepará-lo para levar o material certo para o evento. 
 
3.1 Em caso de evento físico 
Cartão de visita 

• Certifique-se de que contém todas as informações necessárias 
• Pondere usar um design memorável e/ou inclua uma função extra 

 
Pode inspirar-se na abundância de ideias criativas para cartões de visita que encontra na 
Internet. Exemplos de cartões de visita criativos e chamativos são: 
 
Figura 8: cartão de visita que brinca com o sentido de tato 

 
 



 
 
 
 

 

Figura 9: Cartão de visita acompanhado de uma folha de papel com sementes 

 
Brochura 
Quando distribui brochuras, permite que os visitantes saibam que tem mais para 
disponibilizar e discutir do que aquilo que consegue transmitir numa conversa rápida de 
cinco minutos. Uma	brochura	serve igualmente como desbloqueador de conversa entre si 
e as pessoas que visitam o seu stand. O princípio AIDAS é também aplicável aqui. A 
brochura deve atrair Attention (Atenção), criar Interest (Interesse) e Desire (Desejo) e 
levar à Action (Ação) e à Satisfaction (Satisfação). 
 
A frente de uma brochura de qualidade: 

• Principal imagem atrativa (qualidade elevada). 
• Nome e logotipo da empresa. 
• Slogan. 
• Atrai a atenção: visualmente apelativa. 
• Uma imagem perfeita que corrobore a sua proposta e reforce a mensagem. 
• Benefício para o seu principal cliente. 
• O que faz da sua empresa um parceiro comercial interessante? 
• Um chamariz para virar a página: persuasão, curiosidade. 

 
As páginas interiores de uma brochura de qualidade: 

• Aborda as necessidades dos seus clientes num tom pessoal. 
• Descrição do produto: benefícios da venda. Não invista demasiado em informações 

técnicas; estas pertencem às fichas técnicas separadas. 
• Dados da empresa: por exemplo, tamanho e data de constituição (não é um livro de 

história). 
• Mostra o processo e a gestão da qualidade. 

 



 
 
 
 

 

• É fluida e fácil de percorrer. Títulos, apelativa do ponto de vista visual, imagens 
excelentes. 

• Factos e números ou infográfico acerca do seu produto/serviço/empresa (por ex., o 
único produtor orgânico no país, exporta para a Europa desde 1956, 100 fábricas 
em todo o mundo, etc.). 

 
O verso de uma brochura de qualidade: 

• Informações de contacto. 
• Apelo à ação (endereço do site, canais das redes sociais, QR code). 
• Geradores da confiança (testemunhos, lista de clientes, certificações). 
• Imagem profissional. 

 
Exemplos de boas ideias e modelos para brochuras são: 

• https://www.designhill.com/design-blog/top-brochure-design-trends/ 
• https://www.flipsnack.com/templates/simple-product-catalog-template 

 
Para o fazer sobressair, pondere incluir: 

• Uma apresentação digital da empresa para mostrar num tablet ou partilhar num 
ecrã. Certifique-se de que a apresentação não é demasiado longa (5-10 minutos) e 
se centra nos benefícios e no valor que disponibiliza, a empresa, o produto(s) e a 
sua conformidade (certificações). 

• Amostras. 
• Faixa de enrolar. 
• Kit promocional (por exemplo, personalizando-o para o seu mercado-alvo). 
• Brindes e prémios: rebuçados de mentol, copos, sacos, porta-chaves, canetas, 

blocos de notas, enrolados, etc. 
 



 
 
 
 

 

 
Figura 10: exemplos de brindes/prémios 

 
 
3.2 No caso de um evento virtual 
Fundo para sessões de videoconferências 
Certifique-se de que o seu fundo é apresentável: sem salas desarrumadas ou animais de 
estimação na imagem. Um bom fundo (virtual) é uma demonstração de profissionalismo. 
 
Brochura digital 
Crie uma brochura que possa ser enviada por e-mail ou descarregada no stand digital. (Ver 
as dicas mais acima sobre a criação de brochuras). 
 
  



 
 
 
 

 

Artigos promocionais físicos 
Amostras ou kit promocional que pode enviar aos potenciais clientes por e-mail ou correio, 
se aplicável para o seu produto. 
 
Vídeo promocional 
Um curto vídeo (máx. 1 minuto) realçando a sua proposta de valor desenvolve a confiança 
e o interesse do comprador. O vídeo pode ser usado num stand digital, bem como no seu 
site e redes sociais. 
 
Figura 11: exemplo de um vídeo promocional que destaca a proposta de valor, desenvolve 
a confiança e persuade os compradores a fazer negócio em meros 45 segundos 
 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9IiN_R7Z9Uw 
 
Para qualquer material promocional, imagens e vídeos de alta qualidade são muito 
importantes. Pondere investir num fotógrafo e videógrafo profissional (para mais dicas 
sobre imagens de qualidade, ver capítulo 4.3). 
 
3.3 Em qualquer caso (virtual ou físico) 
Apresentação da empresa 
Consiste numa apresentação da empresa que pode apresentar e ser transferida em 
formato .pdf a partir do stand (digital). Sugerimos-lhe que use um PowerPoint para a 
apresentação da sua empresa. 
 
Uma boa apresentação de empresa em PowerPoint tem: 

• O número certo de diapositivos (o menor número possível e apenas os 
indispensáveis, 1 ideia por diapositivo num máximo de 15 diapositivos, dependendo 
da quantidade de produtos). 

• Duração de 5 a 10 minutos. 
• Imagens de elevada qualidade. 

 



 
 
 
 

 

• Uma estrutura lógica (folha de rosto, factos/descrição da empresa, produtos em 
detalhe, normas e certificações, e informações e experiências adicionais). 

 
Uma boa folha de rosto inclui: 

• Nome da empresa (e país). 
• O logotipo da empresa. 
• Uma boa fotografia(s). 

 
Figura 12: exemplo de uma folha de rosto má e boa 
 

 
 
Um bom diapositivo de "factos/descrição da empresa" inclui: 

• Nome da empresa e nome da marca (se existente). 
• Uma introdução: o seu cargo, experiência, etc. 
• Localização da sua quinta, instalações de produção, etc. (por exemplo, um alfinete 

num mapa). 
• Organigrama da equipa da empresa e respetivos títulos. 
• Número de trabalhadores. 
• Ano de constituição. 
• Visão geral dos principais produtos. 
• A sua proposta de venda única. 

 
Um dispositivo detalhado da "visão geral do produto": 

• Fornece as especificações mais importantes (embalagem, rotulagem, etc.). 
• Deixa de fora detalhes para uma ficha técnica do produto separada, após a sua 

apresentação 
• Não está sobrecarregado de informações técnicas. 
• Usa um diapositivo por produto (área) e inclui uma boa imagem. 

 
  



 
 
 
 

 

Figura 13: exemplo de um bom diapositivo da "visão geral do produto" 
 

 
 
O diapositivo de "normas e certificações" inclui: 

• Certificações de sustentabilidade e comércio justo. 
• Certificações de diversidade e igualdade de oportunidades. 
• Relação social com os trabalhadores e respetivas famílias. 
• Formação e educação da equipa. 
• De que forma melhora as condições de vida da sua comunidade. 
• Medidas de saúde e segurança. 
• Gestão de resíduos, energia e emissões. 
• Projetos futuros (por ex., embalagem reciclada/reciclável, medidas de redução dos 

resíduos, etc.). 
 
Um diapositivo de "informações e experiência adicionais" pode incluir: 

• Informações sobre transporte (trajetos mais adequados, número de transportes 
por semana, durações da viagem, temperaturas de transporte/armazenamento, 
etc.). 

• Experiência em exportação. 
• Participação em feiras passadas. 
• Principais clientes como referências. 
• Prémios que recebeu ou para os quais foi nomeado. 
• Associações e programas dos quais é membro. 
• Informações nas redes sociais. 

 
 



 
 
 
 

 

 
4. PREPARAR O SEU SITE 
O seu site é a base para toda a comunicação com os compradores e outros intervenientes. 
Todos os outros canais contêm um link para o mesmo, desde os seus canais das redes 
sociais à sua newsletter. Pori sso é tão importante prestar atenção à forma como cria o 
site, para o tornar o mais apelativo possível para os visitantes. Aqui irá aprender como 
formular objetivos para o seu site, otimizar a página inicial, outras páginas importantes, 
usabilidade e como comunicar de forma eficaz eventos próximos. 
 
4.1 Formular objetivos para o seu site 
As primeiras duas perguntas a que deve responder são: 

• Quem é o seu principal grupo-alvo? 
• Que ações pretende que os visitantes efetuem no site? 

o Pretende que o contactem para uma oferta personalizada? 
o Pretende que comprem diretamente no seu site, tal como num webshop? 

 
Quando tiver uma ideia clara sobre o seu grupo-alvo e os passos que pretende que 
efetuem, pode aplicar técnicas para os levar a efetuar uma ação. Ao oferecer conteúdos 
relevantes e interessantes no seu site, tenta converter visitantes em potenciais clientes ou 
mesmo clientes. 
 
4.2 Otimizar a página inicial 
O percurso de conversão dos seus visitantes em potenciais clientes muitas vezes começa 
com a otimização da página inicial do seu site. O princípio AIDAS também se aplica neste 
caso. A brochura deve atrair Attention (Atenção), criar Interest (Interesse) e Desire 
(Desejo) e levar à Action (Ação) e à Satisfaction (Satisfação). Aqui quer persuadir os 
visitantes a saberem mais sobre aquilo que disponibiliza. Quer que fiquem empolgados 
com aquilo que disponibiliza e que o contactem. Debrucemo-nos sobre estes elementos 
importantes para envolver, empolgar e convencer os seus principais clientes: 

• Mostre os seus principais produtos ou serviços. Pense como os seus clientes. 
Antecipe as suas necessidades e desejos. 

• Descreva porque motivo os principais clientes o escolheriam a si. O que o 
diferencia? Quais os benefícios para os principais clientes? Qual é a sua promessa? 

• Estimule a confiança demonstrando: 
o experiência 
o quota de mercado 
o testemunhos 
o gestão da qualidade e sustentabilidade 
o certificações 
o prémios. 

• Atraia os visitantes para o site usando também botões que sobressaiam. Cada um 
dos elementos na sua página inicial deve ser acompanhado de um apelo à ação que 
leve os visitantes a saber mais noutra página do site. 
 
 



 
 
 
 

 

• O desafio é atrair a sua atenção em menos de 5 segundos. Simplifique. Evite 
complexidade desnecessária. 

 
4.3 Imagens 
Os conteúdos escritos podem persuadir os visitantes, mas convém usar imagens e vídeos a 
acompanhar o texto que tenham o fator "Uau". As imagens chamam a atenção e 
transmitem informação mais rapidamente que texto. Devem comunicar as características 
do produto ou serviço, os benefícios, os seus processos e reforçar a mensagem que 
pretende transmitir. Isto aplica-se tanto à página inicial como às outras páginas no site. 
 
No que diz respeito às imagens no site, certifique-se de que: 

• Usa as melhores imagens à disposição. 
• Inclui a sua recompensa ou slogan e um apelo à ação na imagem do cabeçalho. 
• Evite usar um cursor deslizante no cabeçalho com múltiplas imagens. 
• Use dois ou três tamanhos de imagem padrão em todo o site. 
• Use imagens de pessoas com o seu produto em vez de imagens apenas com o 

produto. Rostos (pessoas) chamam a atenção. 
• Pondere contratar um fotógrafo profissional para tirar as fotografias por si. Na era 

digital, investir em imagens de qualidade compensa. 
 
4.4 Otimize as suas páginas dos produtos e a página "Sobre nós" 
Na página inicial, pretende chamar a atenção para os seus produtos ou serviços. Como tal, 
exibir os produtos é uma das principais funções do seu site. As páginas dos produtos são o 
lugar ideal para fornecer informações específicas que poderão interessar aos 
compradores. 
 
Se tiver vários produtos, pondere criar uma página de visão geral dos produtos. Utilize 
uma grelha de imagens dos produtos incluindo uma descrição sucinta e um link para cada 
página de produto específico. 
 
As páginas dos produtos 
As páginas dos produtos devem incluir: 

• Imagens profissionais. 
• Principais vantagens e características. 
• Origem. 
• Normas (dimensões) e certificações de qualidade. 
• Acondicionamento. 
• Volume de envio. 
• Sazonalidade, se aplicável. 
• Informações nutricionais, se aplicável. 
• Comentários, testemunhos e/ou histórias de sucesso. 
• Um apelo à ação para o contactar para mais informações e/ou efetuar uma 

encomenda. 
 



 
 
 
 

 

A página "Sobre Nós" 
Os visitantes do site também quererão saber mais sobre a sua empresa. A página "Sobre 
nós" é o local ideal para partilhar: 

• A visão e proposta de valor única (UVP) da sua empresa: 
o O que tem para oferecer? 
o O que faz a empresa sobressair? 
o Conquistas, ambições e princípios. 
o Comentários, testemunhos e/ou histórias de sucesso. 

• História pessoal da empresa: 
o As boas histórias são memoráveis e permitem que as pessoas se 

identifiquem. 
• A equipa: 

o A personalidade dos seus trabalhadores e uma impressão do local de 
trabalho. 

• Um vídeo da empresa: 
o Mostre a sua cultura empresarial. Termine com um apelo à ação. 

 
Para esta página, pode usar a título de inspiração o texto(s) do seu argumento de venda do 
capítulo 2. 
 
4.5 Usabilidade 
O site deve ser intuitivo. Preste atenção à usabilidade, para que os visitantes possam 
navegar de forma harmoniosa no site e encontrar facilmente as informações que 
procuram. 
 
Para maximizar a usabilidade do seu site, seguem-se algumas noções: 

• Conteúdos eficazes: 
o Evite grandes blocos de texto. 
o Use títulos a negrito com consistência. 
o Use listas por pontos. 
o Aplique o princípio de "estabelecimento de prioridades para o espaço", 

colocando os itens mais importantes (aquilo que disponibiliza) primeiro. 
• Design interativo: 

o Um site interativo adapta-se a vários tamanhos, proporções e orientações 
do ecrã. 

o Os telemóveis e os tablets estão a tornar-se os principais dispositivos para 
navegar na web. Assim, um site interativo permite que o site fique 
literalmente na palma da mão. 

• Navegação no site: 
o Acessível em cada página. 
o Use convenções harmonizadas, com a navegação principal a aparecer numa 

barra na parte superior do site. 
o O menu principal deve ter um máximo de 7 itens. 
o Faculte sempre um link para a página principal no menu principal, seguido 

dos itens mais importantes, tais como "Produtos" e "Sobre Nós". 
 



 
 
 
 

 

o Crie um rodapé largo e consistente na parte inferior de cada página. 
• Preste atenção à legibilidade em termos de tamanho e tipo de letra, desordem e 

contraste. 
• Use funcionalidades/formatação familiar e previsível, tal como links sublinhados. 
• Pondere disponibilizar o site em vários idiomas, se tiver uma presença 

internacional. 
o Certifique-se de utilizar traduções profissionais localizadas. Pretende 

comunicar no idioma dos seus visitantes, e uma tradução de qualidade 
transmite profissionalismo. 

o No caso das traduções para inglês: para chegar a um público-alvo 
internacional alargado ou se o alvo for principalmente os continentes 
americanos, utilize inglês dos EUA. Se os seus principais alvos se situarem 
na Europa ou na Austrália/Nova Zelândia, utilize inglês britânico. 

• Forneça informações atualizadas e atualize os conteúdos com regularidade. Isto irá 
ajudá-lo também a manter-se em posições cimeiras nos motores de pesquisa. 

 
 



 
 
 
 

 

 
5. PROMOÇÃO DE EVENTOS 
É hora de discutir o evento no qual irá participar. A melhor altura para começar estas 
atividades é pelo menos três meses antes. 
 
5.1 No seu site 

• Anuncie a participação e o que irá apresentar em vários artigos de notícias. 
• Pondere criar uma página inicial dedicada. 
• Destaque os motivos pelos quais irá participar e as vantagens para os 

participantes. 
• Defina um plano dos conteúdos com antecedência. Realce diferentes aspetos do 

evento, bem como dos produtos e/ou serviços que disponibiliza. 
• Pondere comunicar o local do stand através de uma faixa (pop-up) na página inicial. 

Seguem-se dois exemplos: 
 
Figura 14: exemplos de comunicação do seu stand usando uma faixa (pop-up) 
 

  
 “12-15 Fevereiro 2020 | Venha conhecer-nos na Biofach! 

| Corredor 9 Stand 373” 
  

5.2 Nas redes sociais 
A publicidade nas redes sociais permite-lhe interagir com os seus clientes, dar a conhecer 
e aumentar as vendas. Pode facilmente criar e partilhar conteúdos com os seus 
seguidores. Neste parágrafo, ficará a saber como comunicar de forma eficaz através das 
redes sociais um evento próximo. 
 
As redes sociais sofreram uma grande transformação na década. Em 2021, o LinkedIn é a 
melhor rede B2B para encontrar compradores na Europa e Estados Unidos. O Facebook e 
o Instagram são ideais para criar uma imagem positiva da empresa. Carregar vídeos num 
canal do YouTube da empresa oferece enormes vantagens em termos da empresa ser 



 
 
 
 

 

encontrada através do Google; pondere usar listas de reprodução dedicadas para temas 
relacionados (Como fazer, Produtos, Comentários, Sobre Nós). 
 
Direcionar tráfego para o seu site é também um dos aspetos que pretende trabalhar 
quando participa num evento. A capacidade de atenção das pessoas é curta, em especial 
nas redes sociais, por isso quererá direcionar os leitores para mais informações no seu 
site da forma mais rápida e eficaz possível. A melhor altura para gerar expectativa nas 
redes sociais é com pelo menos três meses de antecedência. 
 
Algumas noções estratégicas: 

• Crie uma equipa de redes sociais e decida quais as táticas. 
• Pesquise quais são os canais mais populares junto dos seus clientes-alvo e 

concentre-se nos mesmos. 
• Identifique e use a hashtag oficial do evento e outras hashtags relevantes em cada 

publicação. 
• Crie a sua própria hashtag, por exemplo, #aminhamarcawestafricaconnect2021 
• Incentive conversas conectando, seguindo, mencionando e partilhando. Interaja 

com um gosto nos comentários ou respondendo às perguntas. Diga obrigado! 
• Encoraje os seguidores a pôr gosto, comentar, partilhar e seguir/subscrever. 
• Certifique-se de que atrai a atenção com imagens com o fator "uau". Desenvolva o 

interesse e inclua apelos à ação. Mantenha as mensagens leves: não queira parecer 
forçado. 

• Planeie os conteúdos nas redes sociais com antecedência, com um calendário de 
publicações, e use categorias/assuntos definidos. 

• Intensifique as publicações à medida que o evento se aproxima. 
• Inclua apelos à ação para as redes sociais na exibição do stand (virtual). 

 
Conteúdos nas redes sociais 
Tenha sempre em mente os seus clientes-alvo ao planear os conteúdos das redes sociais 
com antecedência. O que é relevante para o seu grupo-alvo? Tente desenvolver uma base 
de seguidores relevante, esteja atento às tendências e interesses mais recentes e interaja 
com influencers, tais como membros da imprensa, bloggers e oradores. 
 
Antes do evento 

• Anuncie que a sua empresa estará presente no evento (data, local e número do 
stand, em caso de evento físico) e/ou se patrocinará um determinado aspeto do 
evento. 

• Crie expectativa em torno dos seus valores e funcionalidades únicas. 
• Convide os seus contactos. Dê motivos para o visitarem. Crie curiosidade com 

vídeos de 1 minuto, por exemplo. 
• Partilhe o programa do evento e o que disponibilizará no evento (por exemplo, 

sorteios, rifas, brindes, etc.) 
• Dê vislumbres dos (novos) produtos que estarão presentes na feira, juntamente 

com as vantagens, a aplicação, os testemunhos e/ou os prémios. 



 
 
 
 

 

• Destaque as atividades especiais no evento (demonstrações, degustações, no caso 
de um evento físico, etc.). 

 
Figura 15: exemplos de conteúdos publicados nas redes sociais antes de um evento 
 

 
 

 

 
Durante o evento 

• Não se esqueça de publicar atualizações durante o evento. Publique duas a três 
vezes por dia. 

• Em caso de evento físico: 
o Convide os visitantes a dirigirem-se ao seu stand. 
o Mostre e conte; tire fotografias e faça vídeos do stand (com um guião 

preparado), a sua equipa reunida em frente ao stand, e as novidades e 
notícias especiais. 

o Peça aos visitantes se pode usar um testemunho como um vídeo ou artigo 
com foto, e partilhe-o nas redes sociais. Pondere usar um dispositivo 
dedicado e microfone. 

o Publique citações dos visitantes usando a hashtag do evento, a hashtag da 
empresa ou da campanha e mencione os oradores ou outros influencers. 

o Os concursos e os prémios são sempre uma boa forma de atrair atenções. 
Utilize as redes sociais para promover o evento, de forma a atrair as 
pessoas até ao seu stand e assistirem ao sorteio. 

 

Good Practice

üLink 
üHashtags
üPhotos from the 

event
üCall to action 

button



 
 
 
 

 

• Partilhe publicações de oradores, influencers, imprensa e entidade organizadora. 
• Partilhe aquilo que o evento disponibiliza, como uma demonstração ou uma 

degustação, no caso de um evento físico, um novo produto, etc. 
 
Figura 16: exemplos de conteúdos publicados nas redes sociais durante um evento 
 

 
 

 

Depois do evento 
• Saliente o seu desempenho. 
• Crie uma publicação de blogue acerca do evento no próprio site, e coloque uma 

ligação para a mesma nas suas redes sociais. 
• Crie uma publicação de agradecimento aos visitantes, e mencione que está 

desejoso de os voltar a encontrar no ano seguinte. 
• Crie uma publicação de agradecimento para a entidade organizadora com uma 

@menção. 
• Analise os potenciais clientes, cartões de visita e notas. Interaja com os mesmos no 

LinkedIn, siga-os no Twitter ou coloque gosto na sua página profissional no 
Facebook. A caixa de entrada dos mesmos estará provavelmente inundada com e-
mails alheios a tentarem um contacto de seguimento. Sobressaia: 

o Deixe-lhes uma nota pessoal para se certificar de que sabem que é. 
o Partilhe conhecimento para aumentar o interesse. 
o Divulgue as áreas em que se encontra especializado. Saliente o seu estatuto 

de líder no setor ou mercado. 
• Procure a hashtag do evento nos canais das redes sociais para verificar quem o 

frequentou. Poderão ser potenciais clientes. 
 



 
 
 
 

 

 
Figura 17: exemplos de conteúdos publicados nas redes sociais após um evento 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
6. DOCUMENTAR AS SUAS REUNIÕES 
Documentar as reuniões é muito importante. Pode julgar que se irá lembrar de quem 
disse o quê e de como responderia – mas na verdade isso provavelmente não se passará. 
Então: 

• Prepare um formulário de contacto profissional (ver anexo 1 para um exemplo). 
• Preencha um formulário para cada visitante no seu stand (digital). 
• Depois do evento, adicione/reúna-os numa base de dados de contactos (aplicação 

CRM ou ficheiro Excel). 
 
Caso utilize o Excel para guardar os contactos, crie uma folha de cálculo simples com as 
seguintes colunas: 

• Categoria do contacto (comprador/meio de comunicação/influencer, etc.) 
• Nome próprio 
• Apelido 
• E-mail 
• Número de telefone 
• Empresa 
• Cargo 
• Site 
• Endereço 
• País 
• Consulta/Interesse 
• Notas (como o conheceu, onde, etc.) 

 
Estes são contactos importantes que deverão ser convidados para eventos futuros, mas 
são também bons contactos com os quais manter uma relação, no geral. Conecte-se com 
os mesmos através dos seus canais das redes sociais. Adicione-os ao seu grupo de 
subscritores da newsletter, se existente. Certifique-se de que pede o seu consentimento 
para os adicionar à lista de subscritores da newsletter. Muitos países em todo o mundo 
possuem políticas de opção de inclusão como parte da legislação em matéria de 
privacidade e anti-spam, sendo por isso o seu consentimento muito importante. 
 
 



 
 
 
 

 

 
7. SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO 
Depois do evento, é hora de realizar o seguimento para fechar negócio e avaliar o seu 
desempenho, para melhorias futuras. 
 
7.1 Seguimento para fechar negócio 
Se a participação numa feira serve de isca, o seguimento serve para pescar! Os visitantes 
são bombardeados com informação e primeiras impressões nestes eventos, e é provável 
que se esqueçam daquilo que disse (mas não da forma como o disse!). 75% de todo o 
material distribuído numa feira não chega ao destino final. Então, a título de seguimento: 

• Envie um e-mail de agradecimento dentro de 7 dias após o evento. 
• Refira a reunião no evento no campo assunto. 
• Resuma o que foi discutido e acordado (conforme preenchido no formulário de 

contacto profissional) 
• Responda aos pedidos e perguntas dos visitantes. Não repita a sua mensagem 

promocional, parta para a ação. 
• Comunique de forma rigorosa e profissional. 
• Efetue um contacto telefónico, se não receber resposta dentro de 1 semana. 
• Gira ativamente o potencial cliente e adicione cada contacto à sua base de dados 

(CRM). 
 

7.2 Avaliação de aspetos a melhorar 
Realize uma reunião em equipa para partilha de experiências e análise posterior. Elabore 
um relatório definitivo sobre como correu a participação no evento, e consulte o relatório 
no evento do ano seguinte e noutros eventos de feiras. 
 
Como parte da avaliação, deverá avaliar o seu desempenho relativamente ao 
cumprimento dos objetivos tanto quantitativos como qualitativos que traçou antes do 
evento. Satisfez ou ultrapassou os seus objetivos? Falhou? A todo o momento, tente 
perceber os motivos do desempenho acima ou abaixo das expectativas. 
 
Objetivos quantitativos e KPI 

• Número de visitantes. 
• Origem dos visitantes (mercado/segmento/tipo). 
• Número de contactos novos face aos existentes. 
• Número de pedidos. 
• Número e quantidade de encomendas (experimentais). 
• Atenção dos meios de comunicação e envolvimento nas redes sociais. 
• Efeito de e-mails, correio, convites. 
• Qual foi o retorno do investimento? Quanto gastou, e quanto lucrou? 

 
Qualitativos 

• O que aprendeu (tendências, concorrência, etc.)? 
• Desempenho da equipa. 

 



 
 
 
 

 

• Localização do stand. 
• Design do stand. 
• Kit promocional. 
• Fluxo de visitantes. 
• Comportamento dos visitantes. 
• Interesse dos visitantes (perguntas e materiais). 
• Comentários dos visitantes (elogios, receios, recomendações). 

 
Métodos de avaliação 

1. Observe (visitantes, stand, espaço, concorrência e equipa). 
2. Frequente (seminários). 
3. Entreviste (visitantes, concorrência e equipa). 
4. Siga a cobertura da imprensa e redes sociais (o que dizem e como, tal como 

envolvimento, partilha). 
5. Conte e registe. 

 



 

 

 

 

ANEXO 1: FORMULÁRIO DE CONTACTO DO VISITANTE 
 
Nome: 
Data:          Número do formulário: …… 
 

DADOS DO VISITANTE 
Anexe o cartão de visita 
 
Estabelecido como 
 

 
q Produtor/processador 
q Retalhista 
q Combinação de compra 
q Agente 
q Importador/grossista 
q Outro (queira indicar): 

________________________ 
 

q Deu consentimento para lhe enviar mensagens digitais/newsletters. 
 
 
PERFIL DO VISITANTE 
� Novo contacto      � Contacto existente 
 

� Já é comprador [do seu produto] ao seu país (………………………………….) 
� Já é comprador [do seu produto] a partir de outro país (…………………………………) 

 
INTERESSE DO VISITANTE 
� Especificações do produto   � Volumes   � …   � …. 
� Qualidade     � Sustentabilidade  � …   � …. 
 

 
Interesse (especificado):    Vendas imediatas ou previstas (em dólares americanos): 
 
………………………………………………………….  Imediatas: …………………………………… 
 
………………………………………………………….  Previstas a 3 meses: ……………………… 
 
………………………………………………………….  Previstas a 12 meses: …………………… 
 
 
Ação sua      Ação do visitante 
� Enviar orçamento     � Enviar especificações sobre necessidades 
� Outra: __________________   � Outra: _____________________________ 
 
 
Atividades de seguimento (especificadas): 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Classificação de interesse: � A = Alta  � B = Média   � C = Baixa prioridade 
 
Citações do visitante (que podem ser usadas no site ou nas redes sociais): 

anexe o cartão de visita 

Nome da empresa _________________________________________ 
Pessoa de contacto (Sr./Sra.): 
Nome próprio (ou iniciais) ___________________________________ 
Apelido _____________________________________________ 
Descrição da função _______________________________________ 
Morada __________________________________________ 
Código postal / cidade ______________________________________ 
Endereço da visita _________________________________________ 
Código postal / cidade ______________________________________ 
País _______________________________________________ 
Telefone ________________________________________________ 
Redes sociais ___________________________________________ 
E-mail ________________________________________________ 
Site:______________________________________________ 
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