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As feiras internacionais de café são uma excelente oportunidade para realizar 
novos negócios, manter clientes, fortalecer relações e se atualizar sobre 
o que ocorre no mercado. Isto não significa que seja necessariamente 

um espaço para realizar vendas de café, mas sim que é um bom lugar para fazer 
contatos e ampliar o seu horizonte de vendas. 

  Para as pessoas que vão a uma feira por primeira vez, muitas vezes é duro voltar 
para casa com a mala cheia de mostras de seu próprio café e sem nenhuma venda 
realizada. Se isso acontecer, não interprete como um fracasso ou se sinta frustrado; 
desde que você tenha realizado contatos e trocado cartões de visita, participado 
dos eventos planejados e conhecido a dinâmica da feira, você já alcançou, em 
parte, seu objetivo.

A principal finalidade das feiras é contatar possíveis clientes e reforçar os contatos 
existentes, mostrando melhorias e novidades, o qual mostra dinamismo nos 
negócios por parte de sua organização. A feira também é uma oportunidade para 
promover e apresentar sua organização, os produtores e os cafés no mercado, 
além de buscar doadores para projetos da organização, provedores de insumos e 
outros serviços. O mais importante é ter claro os objetivos que o levem a participar 
da feira e trabalhar com antecedência para conseguir alcançá-los.

Este guia tem como objetivo apoiar as Organizações de Pequenos Produtores (OPPs) 
para aproveitarem ao máximo as oportunidades que se apresentam nas feiras e 
medir suas expectativas de possíveis resultados que geram. Com isto, esperamos 
que as organizações possam ter uma melhor retribuição do investimento realizado 
nas ações orientadas ao mercado e que possam proporcionar boas oportunidades 
de ampliação de suas vendas ao mercado de café Comércio Justo.

“ As feiras internacionais de café são 
uma excelente oportunidade para realizar 
novos negócios, manter clientes, fortalecer 
relações e se atualizar sobre o que ocorre 
no mercado”

introdução



PLaneJamento na 
ParticiPação em 
Feiras

O primeiro passo para uma boa participação 
em uma feira é fazer um bom planejamento. 
A Organização de Pequenos Produtores 

precisa ter o calendário de feiras anuais (Anexo 
I) e o perfil dos compradores e produtores que 
participam, para definir em qual delas pode 
conseguir seus objetivos. As principais feiras de café 
são: SCAA (Estados unidos), BIoFACH (Alemanha), 
SCAE (Europa), SCAJ (Japão), CAFÉ SHOW (Coreia 
do Sul) e SINTERCAFÉ (Costa Rica).  Outras feiras 
podem ter sua importância para determinadas 
OPPs ou determinados países, mas tem um caráter 
mais regional/nacional. Neste grupo podemos 
mencionar as feiras de Melbourne (Austrália), 
CotECA (Alemanha), Shanghai (China), ESPRESSo 
TRIESTE (Itália) e GOLFOOD (Dubai). Além destas 
feiras, também podemos ter as feiras de caráter 
local como a Semana Internacional do Café no 
Brasil, EXPOESPECIALES na Colômbia e EXPOCAFÉ 
no Peru.

No site de CLAC você pode ter informação 
atualizada das principais feiras de café. O acesso 
se faz por http://clac-comerciojusto.org/, no link 
para nossa plataforma virtual de intercâmbio: 
“Progreso Network”, ou diretamente na página 
web http://progresonetwork.ning.com/, onde 
estão os links dos eventos. Através deles poderá 
acessar a informação sobre as feiras. Naquelas 
feiras onde CLAC terá uma maior participação, será 
dada informação adicional sobre como participar 
conosco no evento.

http://clac-comerciojusto.org/

“o PRIMEIRo PASSo
 PARA uMA BoA 

PARtICIPAção EM 
uMA FEIRA É

FAzER uM BoM 
PLANEJAMENTO.

“
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Planejar com antecedência a participação nas feiras é fundamental para 
conseguir voos baratos e hotéis próximos ao evento com melhores preços. 

No caso de feiras importantes como o SCAA, muitos participantes reservam com 
um ano de antecedência seu posto, salas de reuniões e o hotel onde ficaram 
hospedados. Pelo tamanho da feira, muitas pessoas tendem a preferir se 
hospedar o mais próximo possível, para reduzir o tempo da viagem e aproveitar 
ao máximo o tempo durante a exposição. 

Comece seu planejamento identificando o país 
onde será realizada a feira e as exigências do visto. 
No caso de requerer um visto, pode solicitar a CLAC 
uma carta de convite, através do correio eletrônico 
comunicacion@claconline.com. Muitas vezes o 
tempo para tramitar o visto é bastante largo, até 
90 dias de espera. Esta é a primeira prioridade 
a ser tomada em conta pela pessoa que deseja 
participar de uma feira. Também não esqueça os 
requisitos sanitários, como vacinas, para permitir 
sua entrada ao país.

Para as feiras SCAA e SCAE, alguns meses antes do 
evento, CLAC, colocará à disposição no seu site um 
link com a informação de hotéis recomendados, 
agenda e requisitos de entrada ao país. Para 
outras feiras, podem ver os hotéis recomendados 
no site da própria feira, sempre presente no 
link da plataforma “Progreso Network”: http://
progresonetwork.ning.com/. 

o quE É IMPoRtAntE IDEntIFICAR o 
PAíS SERá JUSTO. ALÉM DISSO, SE vOCê 

PRECISA APREnDER VISto PARA EntRAR 
quE oS REquISItoS DE PAíS E DE SAúDE, 

SE FOREM NECESSáRIOS.

SCAA E SCAE PARA FEIRAS, CLAC 
DISPoníVEIS PARA VInCuLAR CoM 

InFoRMAçÕES EM HotÉIS, AgEnDA E 
REquISItoS RECoMEnDADoS

DE EntRADA

LogÍstica PessoaL e de 
materiais



Muitas vezes os participantes querem levar em 
sua bagagem mostras de café. Em certos países 
não é permitido a entrada deste material e 
é necessário uma autorização de entrada de 
produtos agrícolas pelas autoridades sanitárias 
do país. A recomendação é consultar no 
ministério de agricultura de seu país a maneira 
em que se obtém as autorizações necessárias 
para entrar com as mostras. Estas mostras 
devem estar etiquetadas e conter a seguinte 
informação:

• Nome da organização 
• Nome da pessoa de contato
• FLO ID 
• Endereço 
• Telefone de contato
• variedade de café 
• Altitude e outra informação que     
 seja importante para a mostra   
 referida.  

Recomenda-se levar sempre cartões de visita para 
todos os dias da feira. No Anexo II se encontra 
um modelo de cartão de visita. Folders e outros 
materiais como presentes e lembranças devem 
ser levados na bagagem. Não é necessário ter 
documentação específica para estes materiais. 
Lembre-se que os compradores nas feiras recebem 
material de promoção de muitos produtores, isso 
significa peso adicional em sua bolsa de mão e 
bagagem. Eles, geralmente, preferem materiais 
digitais ou impressos de tamanho pequeno e leve, 
que possam ter uma utilidade adicional para quem 
recebe o produto (como separadores de livros, pen 
drive, porta copos, etc.). Os artesanatos e produtos 
típicos do país também são bem recebidos, sempre 
que sejam de fácil transporte.
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etiqueta nas
Feiras

Nas feiras, é muito importante respeitar algumas regras 
de etiqueta. É essencial saber um pouco sobre a cultura 
do país anfitrião e das pessoas presentes na feira, já que 

são frequentadas por pessoas de todo o mundo. A continuação, 
alguns detalhes fundamentais que deve tomar em conta:

Ser pontual nos encontros e respeitar com precisão a hora determinada. Durante as 
feiras os compradores realizam muitas reuniões, programadas com horário de início e 
fim. Algumas vezes elas podem estar programadas com uma diferença de 15 minutos. 
Qualquer atraso pode significa perder uma oportunidade de mercado, além de transmitir 
uma imagem pouco profissional.

Sempre se começa a reunião com um cumprimento formal, como um aperto de mãos 
e depois realiza a troca de cartões de visita. Espere um pouco e deixe a iniciativa ao 
comprador. Os compradores de países asiáticos preferem reduzir ao máximo o contato 
físico. Quando recebe um cartão de outra pessoa, nunca o ponha no bolso antes de olhar 
atentamente. É uma falta muito grave em alguns países guardar o cartão recebido antes de 
lê-lo. Nos países asiáticos, como Japão e Coreia do Sul, devem receber e entrar os cartões 
com as duas mãos, como se estivesse recebendo um presente ou entregando um.

Seja objetivo em sua apresentação. Na América Latina, normalmente, somos muito cordiais 
e dinâmicos, característica que muitas vezes agrada as pessoas com quem interagimos. 
No entanto, durante as reuniões de negócios procure ser formal e direto. Nas feiras se 
realizam diversos eventos sociais e festas onde você pode ser mais expressivo e ter uma 
conversação um pouco mais informal com os compradores. Depois de conhecer melhor a 
seu possível cliente, poderá avaliar como pode ser seu comportamento com ele.

Dê toda a sua atenção ao cliente durante a reunião. Não olhe o celular, nem atenda 
ligações ou se distraia com as pessoas ao seu redor. Seu foco deve ser sempre o cliente.
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nunCA interrompa uma conversa ou reunião, principalmente quando esteja sendo 
realizada entre um comprador e um representante de outra organização. Muitas vezes 
nas feiras os compradores são abordados por vários vendedores durante reuniões com 
outras pessoas. Isto não é cordial com os outros vendedores e é visto pelos compradores 
como uma grande falta de educação. 

Tenha toda a informação sobre sua organização e o produto com você. Volume 
disponível, qualidade, preço, previsão de colheita, entre outros, é informação que não 
pode faltar. Alguns compradores gostam de comentar sobre a produção de café no país, o 
dólar, o clima ou, em geral, das últimas notícias do setor. Mantenha-se sempre informado 
e mostre conhecimento sobre o tema. Se necessita de informação especializada chame 
para a reunião uma pessoa de sua organização que lida sobre o tema (por exemplo, o 
degustador ou a pessoa encarregada dos embarques e vendas) e demonstre um bom 
trabalho de equipe. Quando o contato pedir uma informação específica que você não 
tenha em mãos, anote em um caderno ou no próprio cartão de visita e lhe envie o mais 
breve possível.
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Um dos principais objetivos das feiras comerciais é fazer contato com os novos possíveis 
clientes ou com aqueles que já haja uma relação comercial. Boa parte destes contatos 

se fazem em reuniões combinadas antes das feiras. Entre em contato com os compradores 
antes da feira. Revise a lista de participantes, postos (“Stands” em inglês), apresentações e 
cursos na página oficial da feira. A participação em apresentações e cursos pode ser uma 
oportunidade para conhecer novos compradores ou organizações com as quais você tem 
interesse de relacionar-se. Para um melhor aproveitamento de uma feira, a construção da 
agenda deve ser planejada com tempo. O ideal é fazê-la com 3 a 6 meses de antecedência. 
Isto não significa que já tenha que ter o lugar e horário do encontro definido, mas sim é 
importante programar o encontro. 

agenda de reuniões
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Para conseguir um máximo de aproveitamento na 
feira, deve-se participar dos eventos disponíveis 

para o público: apresentações, degustações de 
produtos, cafés da manhã, jantares, entre outros. 
Nas feiras SCAA e SCAE, com frequência, há 
eventos específicos de Comércio Justo. Geralmente, 
necessitam confirmação de presença e sempre estão 
no site de CLAC. Tenha sempre seus cartões de 
visita disponíveis e, se possível, uma pasta contendo 
informação sobre sua organização, que incluía as 
conquistas, informação sobre a qualidade do café 
produzido, sobre os membros da organização e outra 
informação que considere importante. Não esquecer 
que muitos compradores não conhece a língua de 
seu país. Sempre tenha seus materiais também em 
inglês. 

maximizando sua
ParticiPação na Feira

aPÓs a Feira 
Para garantir um bom resultado, é fundamental um bom seguimento das relações 

estabelecidas na feira. Após o seu retorno ao escritório, escreva para todos os contatos 
comerciais realizados na feira, agradecendo a participação ou convite a reunião ou 
a qualquer outro tipo de evento que você tenha participado. Responda a todos os 
compromissos que se comprometeu, como envio de informação, apresentação da 

organização ou entrega de mostras. É fundamental manter a comunicação com estes 
contatos sempre aberta. Um comprador que não tenha feito compras este ano, pode 

fazer no futuro.
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1- Nome da empresa/organização.
2- Nome da pessoa.
3- Cargo da pessoa (em inglês).
4- Endereço do escritório.
5- Telefone (comercial).
6- Celular (opcional).
7- Endereço do correio eletrônico.
8- Logotipo da empresa.
9- Outra informação que considere necessária. 

Informação como as redes sociais, selos de certificações e outros podem estar presentes, tendo em 
conta que o cartão não se deve ver sobrecarregado.

Os cartões de visita foram feitos para distribuição aos seus contatos. Leve sempre suficiente com você 
para distribuir na feira que esteja participando.

anexo i
cartão de visita

Um cartão de visita é fundamental em feiras. O cartão é 
uma ferramenta que as pessoas utilizam para fazer uma 

primeira apresentação e que também é um meio que permite 
lembrar e dar seguimento a uma conversa. Não esqueça que 
os cartões de visita podem ter um público diverso, de países 
diferentes. Por isso, é bom que alguns dados sejam colocados 
em inglês, linguagem universal nas negociações. Para sua 
utilização em feiras internacionais também é importante 
dar atenção aos contatos de telefones, que deverão conter 
o código do país (+xx) e depois o resto do número telefônico. A mesma recomendação deve aplicar-se 
para os números celulares. O cartão deve conter certa informação básica, como:

Tel. +55 (91) 407 25 24
Cel. +55 (91) 407 25 25

NOME DA EMPRESA/
oRgAnIzAção

Cargo da pessoa (em inglês)

Endereço do escritório.

alguém@exemplo.com



FEIRA DAtA PAíS SITE WEB

BIoFACH – Feira de 
produtos orgânicos

15 - 18 Fevereiro 2017 Nuremberg, Alemanha www.biofach.de/en

SCAA – Feira de Cafés 
Especiais dos

Estados unidos
20 – 23 Abril 2017 Seattle, Washington,

EUA
http://coffeeexpo.org/

SCAE – Feira de Cafés 
Especiais da Europa 13 – 15 Junho 2017 Budapest, Hungria

http://www.worldofco-
ffee-budapest.com/

SCAJ – Feira de Cafés 
Especiais do Japão 

 
20 – 22 Setembro  2017 Tóquio, Japão

https://www.jetro.
go.jp/j-messe/tradefair_

en/SCAJ2017_53776

CAFÉ SHOW – Feira de 
cafés especiais

da Coreia
9 – 12 Novembro 2017 Seul, Coreia http://10times.com/

cafe-show

SIntERCAFÉ
 

Novembro  2017 Costa Rica https://www.sintercafe.
com/ 

anexo ii
caLendário Feiras 2017
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CLAC – REDE CAFÉ

Coordenadora da América Latina e do Caribe de 
Pequenos Produtores e Trabalhadores de Comércio Justo

site web: www.clac-comerciojusto.org
correio eletrônico: comunicacion@claconline.com

Skype: comunicaciones-clac
Facebook: Clac Pequeños Productores


