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RESUMO

O presente case está baseado em uma negociação de compras real, onde fatores externos ameaçavam 
a conclusão de importante negociação internacional, comprometendo o desempenho das exportações 
de um fabricante de componentes eletrônicos para o México.
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1. INTRODUÇÃO

A atividade de vendas em mercados internacionais, 

do ponto de vista de empresas brasileiras ou fabri-

cantes estrangeiros que produzem neste país, exige 

esforços adicionais. Em geral, o conhecimento a res-

peito do Brasil e suas potencialidades é bastante bai-

xo, restringindo-se, muitas vezes, ao futebol, carna-

val, favela e Amazônia. Este fato demanda por parte 

dos assim chamados “Traders” um esforço adicional, 

no sentido de vender o país, a indústria, a empresa 

e finalmente o produto, ou seja, faz-se necessário 

todo um esforço de contextualização e demonstração 

da capacidade e seriedade da empresa em atender a 

demandas externas. 

Adicionalmente a isso, temos que considerar que 

devido às características protecionistas do mercado 

brasileiro, historicamente falando, frequentemente 

escutamos relatos por parte de clientes sobre expe-

riências desastrosas com fornecedores brasileiros. O 

país não é reconhecido como sério, existem proble-

mas de qualidade associados ao produto e serviço 

de entrega e, devido às diversas oscilações do mer-

cado e do dólar, os clientes queixam-se do chamado 

efeito torneira, ou seja, quando o mercado interno 

está ruim fazemos qualquer coisa para exportar, mas 

quando aquece os clientes externos são os primeiros 

a serem sacrificados e a regularidade dos forneci-

mentos é interrompida.

O esforço de vendas passa a ser redobrado exigindo 

muita atenção e empenho na fase de pré-venda e 

forte acompanhamento da pós-venda. A negociação, 

ou a venda propriamente dita, poderá ter um custo 

adicional pela expectativa de risco, caso uma relação 

de confiança não possa ser estabelecida, ou seja, o 

cliente para se arriscar a importar do Brasil solicita-

rá preços abaixo da média da indústria de merca-

dos mais confiáveis – a isto denominamos o custo do 

amadorismo e do imediatismo no desenvolvimento 

de negócio no exterior.

O presente case relata uma negociação internacional 

entre um fabricante multinacional de componentes ele-

trônicos, produzindo no Brasil, e um fabricante e forne-

cedor de centrais telefônicas com fábricas no México.

2. ANTECEDENTES

Estamos no início dos anos 90, início da era Collor. 

O país sofre grandes transformações e entra em um 

período de instabilidade e insatisfação com as medi-

das impopulares praticadas pelo governo. Trata-se de 

uma fase aguda de transição com forte implicação na 

estratégia e redirecionamento das empresas e com 

reflexos no funcionalismo público em geral.

Jorge havia assumido há dois anos a gerência de ex-

portação da empresa para o México. Na prática ele se 

tornara o vendedor para este mercado e costumava 

passar três semanas por viagem neste país, com in-

tervalo de 45 dias entre uma viagem e outra. A em-

presa de Jorge, que chamaremos de Componentes do 

Brasil, fazia parte de um grupo multinacional alemão 

atuante em diversos segmentos, sendo um deles o 

de fabricação de componentes eletrônicos passivos 

(capacitores, resistores, indutores).

Por pertencer a um grupo multinacional presente em 

vários mercados, a Componentes do Brasil possuía 

restrições quanto a sua liberdade comercial. Com ex-

ceção da América Latina, a atuação nos outros mer-

cados obrigatoriamente seria feita através dos escri-

tórios comerciais do Holding, os quais priorizavam o 

atendimento das fábricas européias, colocando na 

Componentes do Brasil apenas as demandas exce-

dentes ou aplicavam pesados markups sobre os pro-

dutos brasileiros que comercializavam, o que muitas 

vezes comprometia a comercialização.

Jorge começara na empresa como engenheiro de de-

senvolvimento de produtos, passou a chefe de pro-

duto na área de Marketing e, finalmente, chegara ao 

departamento de Exportação, que tanto almejara. Al-

guns dos produtos que Jorge comercializava haviam 

sido projetados por ele mesmo, o que o deixava bas-

tante familiarizado com a tecnologia e sua aplicação. 

Conhecimento técnico aprofundado na comercializa-

ção de produtos tecnológicos é muito importante para 

o sucesso dos negócios. Faz-se necessário interagir 

com engenheiros, projetistas e compradores na fase 

de definição e desenho dos produtos dos clientes, de 

forma que os componentes da empresa possam ser 

considerados e especificados.

A especificação dos componentes é um processo lon-

go e custoso. Primeiramente faz-se necessário iden-

tificar clientes potenciais que, no caso da empresa 
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de Jorge, constituem-se nos fabricantes dos diversos 

aparelhos que usem componentes eletrônicos e em 

distribuidores especializados. Uma vez identificados 

inicia-se um processo de aproximação via departa-

mento de compras, produção e engenharia simulta-

neamente. Compras solicita cotações prévias para 

determinar se o fornecedor é atrativo e dar seqüên-

cia ao processo; a engenharia necessita receber es-

pecificações técnicas adequadas e aprovar e testar 

amostras dos componentes de acordo com normas 

internacionais e as suas próprias; a fábrica, uma vez 

aprovada as amostras, necessita realizar uma produ-

ção piloto (trial run) para verificar se os componentes 

fornecidos não apresentam problemas e dificultam a 

montagem. 

O fornecedor também sofre auditoria por parte do 

cliente e existe um rigoroso e complexo processo de 

qualidade para aceitação do fornecedor e de seus 

posteriores embarques. Tudo isto faz com que os cha-

mados custos de entrada ou de alta sejam elevados 

e, portando, a menos que o fornecimento seja em 

grandes volumes, por longo tempo e com preço com-

petitivo, não compensa. Os grandes clientes tendem 

a manter relações duradouras com uma base restrita 

de fornecedores internacionalmente competitivos.

3. O MÉXICO

As comunicações na época eram controladas pela 

estatal mexicana TELMEX que monopolizava o setor. 

Muitas empresas fabricavam equipamentos neste país 

para atender essa estatal e também para acessar o 

mercado americano. Nesta época o NAFTA (área de 

livre comércio entre México, USA e Canadá) estava 

em formação e o governo mexicano desenvolveu um 

programa de maquiladoras, que consistia em permitir 

que empresas localizadas na fronteira, empregando 

mão-de-obra mexicana, pudessem importar insumos 

com isenção de impostos de importação, desde que a 

produção fosse destinada a exportação. Uma peque-

na parte da produção poderia ser internada, pagan-

do impostos, desde que o produto apresentasse um 

agregado local de pelo menos 20%.

A maioria das empresas que fabricava na região era 

composta de multinacionais, cujas negociações, de-

senvolvimento e aprovação de novos fornecedores 

davam-se em seus países de origem, constituindo 

um processo muito complexo, custoso e demorado. A 

empresa de Jorge era obrigada a atuar, nesses casos, 

através dos escritórios internacionais do Holding que, 

além do custo agregado para isso, não tinham muito 

interesse em promover os produtos da Componentes 

do Brasil, cujas vendas se dariam posteriormente di-

retamente entre essa e seus clientes no México, ou 

seja, sem comissões para eles. Como as Unidades de 

Negócios espalhadas pelo planeta dessa multinacio-

nal eram independentes, cada uma tratava de maxi-

mizar seus interesses e defender seu território.

4. A PRÉ-VENDA

A área de exportação era estratégica para a Com-

ponentes do Brasil por dois motivos: primeiramente, 

porque até aquele momento a empresa só poderia 

importar o equivalente às suas exportações em dó-

lares americanos e a empresa dependia da aquisi-

ção de matéria-prima importada para a fabricação 

dos componentes; segundo, porque garantia a ela 

mercado adicional ao brasileiro, fundamental para o 

equilíbrio da demanda e a manutenção da regulari-

dade da produção.

Jorge já trabalhava na empresa há alguns anos e co-

nhecia bem sua realidade interna. Tivera nesses anos 

oportunidade de interagir com fábricas e escritórios 

do Holding na América e Europa e estava bastante 

consciente das possibilidades e limitações na coope-

ração intra-empresa. 

O México era um mercado muito importante, respon-

dendo por 30% das exportações da empresa e, muito 

embora apresentasse potencial em termos de consu-

mo de componentes, pelos motivos acima apresen-

tados, o desenvolvimento de novos e significativos 

clientes tornava-se bastante difícil e Jorge necessi-

tava encontrar em um primeiro momento grandes 

clientes que pudessem realizar todo o ciclo de apro-

vação de um novo fornecedor no México.

Jorge visualizava dois caminhos: buscar clientes que 

estivessem fornecendo para empresas estatais, pois 

deveriam ter um departamento específico de enge-

nharia para trabalhar produtos e especificações de 

concorrências e buscar algum fabricante local que 

poderia terminar os componentes eletrônicos que se-

riam exportados para este como produtos semi-aca-

bados e integrados pelos clientes como produto local, 

de forma a preencher os 20% de agregado mínimo 

para internação de produtos maquilados.
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O setor de telecomunicações foi o escolhido porque 

demandava um fluxo de diversos produtos, tais como 

centrais telefônicas, comutadores, aparelhos telefô-

nicos, etc., em grande volume e em constante re-

novação e modernização. Jorge não tardou muito a 

localizar a empresa européia EK e imediatamente 

buscou agendar uma visita a esta.

A EK era um fabricante europeu de centrais telefôni-

cas atuante no mercado internacional e um dos prin-

cipais fornecedores deste tipo de equipamento para 

a TELMEX. A fábrica mexicana também visava aten-

der ao mercado americano, mantendo, portanto um 

processo de fabricação extremamente rigoroso, com 

fornecedores qualificados de primeira linha. Essa 

empresa era bastante verticalizada e possuía sua 

própria fábrica de componentes para atender suas 

necessidades. Essa fábrica localizava-se na Europa e 

desenvolvia componentes fora do padrão internacio-

nal, dificultando o uso de alternativas na manutenção 

dos equipamentos fornecidos por eles. 

Essa estratégia de criar uma espécie de “reserva de 

mercado” dava sinais de esgotamento. O custo de 

manter uma fabricação relativamente pequena de 

componentes especiais, aliado à demanda dos clien-

tes por padronização e a abertura de mercados co-

meçava a comprometer a competitividade da empre-

sa e a EK foi forçada a iniciar um processo de adap-

tação a essa nova realidade.A multinacional a qual a 

Componentes do Brasil pertencia era conhecida da 

EK que, muito embora competissem em determina-

dos segmentos, também eram clientes e fornecedo-

res mútuos em outros. 

Jorge inicia um longo processo de negociação e de 

aprovação dos componentes. O primeiro passo foi o 

de selecionar a família de componentes e acertar os 

preços de fornecimento. Fez-se necessário o ajuste 

de tolerâncias e conformação de terminais para atin-

gir as dimensões necessárias a sua fixação nas pla-

cas de circuito eletrônico. Posteriormente vários tes-

tes foram levados a efeito tanto internamente como 

no cliente, de forma a poder obter a aprovação para 

o fornecimento – para que se tenha uma idéia, ape-

nas o teste de vida leva 1000 hs para a sua realiza-

ção e tanto cliente como fornecedor o executam pelo 

menos uma vez para aprovação. Finalmente, após 

meses de negociação, envio de amostras e testes, 

foi enviado um lote para a avaliação da produção e 

aceitação final.

Durante todo este processo Jorge gastou conside-

rável tempo, energia e dinheiro para o sucesso da 

aprovação e o recebimento da primeira programação 

de entregas. Esse esforço todo só se pagaria com 

o fornecimento continuado por um período de pelo 

menos um ano, e nem Jorge e nem o cliente gasta-

riam tanta energia e tempo se não enxergassem um 

ao outro como parceiros de mais longo prazo e com 

possibilidades de incrementar o escopo e volume de 

componentes a serem fornecidos. Esse processo levou 

praticamente dez meses e, agora, finalmente, parecia 

que a recompensa chegaria... enfim o pedido.

5. A OBJEÇÃO

Essa seria uma viagem significativa, pensava Jorge 

durante seu vôo para o México. A reunião seria no dia 

seguinte às 10hs, apenas um momento para a forma-

lização de um pedido há muito negociado.  Iniciar uma 

viagem de negócios com a obtenção de um grande 

pedido seria maravilhoso. Esse pedido era importante 

para o atingimento das medas do ano e o crescimento 

dos negócios, ajudando no pleito realizado pelo chefe 

de Jorge para que este fosse transferido para o México 

e conduzisse a operação de lá. Uma experiência pro-

fissional no exterior por um determinado período fazia 

sim parte dos planos de Jorge, que considerava o Mé-

xico um trampolim para atuar em mercados maiores, 

como o europeu ou o americano.

Manhã de segunda-feira, o vôo chega em torno de 

5h30, horário local, à Cidade do México. Jorge te-

ria tempo suficiente para fazer check in no hotel, 

descansar um pouco, arrumar-se e dirigir-se para o 

cliente. Era necessário sair com antecedência, pois o 

trânsito nesta cidade é caótico e leva-se muito tempo 

para efetuar deslocamentos relativamente curtos. A 

reunião deveria durar uns 15 minutos e, às 11h Jorge 

já deveria estar em outro cliente. Esta sim seria uma 

reunião mais delicada, pois a parte a negociação de 

preços que ocorreria, havia problemas com embar-

ques, atrasos e cumprimento de metas. Seria uma 

reunião de revisão dos planos de negócios, investi-

mentos em promoção e conflitos com outros distri-

buidores. Muito provavelmente se estenderia até o 

almoço que, neste país, se dá em torno das 15hs.

São 10h e Jorge agora é conduzido a uma sala de 

reuniões na EK, sala esta já bastante familiar, onde 

ocorrera a maior parte das reuniões nos últimos dez 

meses. Um café e água são oferecidos e é informado 
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que o comprador já foi avisado e está se deslocando 

para a reunião.

Jose é um comprador sênior, já há bastante tempo 

na empresa. É muito objetivo em suas colocações 

e solicitado por seus pares. Sempre cordial e direto 

nas abordagens, limitando os contatos às reuniões 

de negócios. Maiores informações a respeito de Jose 

tiveram que ser obtidas indiretamente, mas tratava-

se de uma pessoa bastante profissional e honesta, o 

que era um alívio naquele mercado.

Jose se aproxima, trazendo uma folha, que provavel-

mente era o pedido e um jornal. Que estranho um 

jornal, pensou Jorge; essa era a primeira vez em que 

Jose comparecia a uma reunião com um. Jose entra, 

cumprimenta, pergunta como Jorge foi de viagem e 

coloca o papel e o jornal em cima da mesa e diz:

- Aqui tenho um pedido conforme combinamos, com 

os preços e quantidades acertadas e aqui tenho um 

jornal mexicano que traz na capa uma reportagem 

sobre as greves no Brasil. Eu não posso comprome-

ter o abastecimento da fábrica, portanto, conforme 

sua resposta, você levará o pedido ou a negociação 

estará encerrada.

Em segundos o universo desmoronava. A sensação 

de Jorge era a de ter sido atropelado por um trem, 

faltava o chão e, graças a Deus, ela estava sentado 

quando escutara esta notícia.  Pode-se passar me-

ses no mercado mexicano sem sequer uma vez obter 

qualquer notícia do Brasil; é como se não existisse e, 

agora, nesse exato momento, lá estava, para variar, 

uma péssima notícia sobre o nosso país. Sim, a re-

portagem enfatizava a greve nos portos brasileiros e 

a complicada situação pela qual o país passava.

O comprador tinha razão em preocupar-se. Um dos 

temas que Jorge trataria na reunião subseqüente 

com um distribuidor seria o dos atrasos ocorridos em 

embarques. Jorge estava preparado para isso, não 

seria uma discussão fácil, mas necessária. No entan-

to, por essa, na empresa EK, ele não esperava. Numa 

fração de segundos todo o trabalho arduamente de-

senvolvido nos últimos 10 meses parecia escoar-se, 

as metas que seriam facilmente alcançadas estavam 

ameaçadas e Jorge sentia que sua transferência para 

aquele mercado corria risco. Não, não seria possível 

perder este pedido, ainda mais por culpa de terceiros 

e por uma situação fora do controle de Jorge e de 

sua empresa. Mas este era justamente o problema, 

não era algo em que Jorge ou a empresa pudessem 

interferir.

“O que José estava querendo? Que resposta ele que-

ria ouvir? Não há como negar a greve. José esta 

acostumado com as greves, o México é cheio delas. 

Mas também se já estivesse decidido não estaria 

ali fazendo esta colocação, simplesmente diria que 

devido à situação brasileira deixaria para iniciar as 

compras quando as greves acabassem. Greves vêm 

e vão em países como os nossos e se dependermos 

de sua solução para a realização de negócios não fa-

remos nenhum. Não, José também tinha investido 

muito tempo nisto, mas não iria arriscar a produção e 

ampliar o prejuízo. O primeiro embarque estava pre-

visto para sair em um mês, após o recebimento do 

pedido.” A cabeça de Jorge girava e tudo isso, mais a 

expectativa da fábrica, toda transação ocorrida até o 

momento e mais um turbilhão de pensamentos pas-

savam pela sua cabeça. As últimas palavras ecoa-

vam: dependendo da sua resposta....

José aguardava a resposta. Dependendo do que Jor-

ge dissesse o pedido seria dele, dependendo aque-

la reunião estaria encerrada em 40 segundos. José 

aguardava. Jorge teria que começar a falar...

6. QUESTÕES PROPOSTAS

1. Coloque-se no lugar do Jorge e monte um argu-

mento para tratar a objeção e ganhar o pedido.

2. Coloque-se no lugar de José e estabeleça que tipo 

de reação e resposta você espera de Jorge. 

3. Em sua opinião, essa situação poderia ter sido evi-

tada ou prevista? Justifique.

4. Como preparar-se para situações imprevisíveis?


