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RESUMO

 O case trata de uma negociação internacional envolvendo a rede de contatos de dois traders que estavam ini-

ciando seus próprios negócios no Brasil e no México simultaneamente, relatando o esforço e as armadilhas que os 

empreendedores enfrentam na construção de seu negócio.
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1- INTRODUÇÃO

Empreender não é uma coisa fácil. Não há uma recei-

ta de bolo e para cada história de sucesso existe uma 

quantidade enorme de insucessos. Não há regras e 

tão pouco garantias. O sucesso não é algo perene, ou 

seja, uma vez alcançado determinado desempenho 

não significa que mantê-lo ou expandi-lo seja algo 

simples, natural e certo. Na realidade, iniciar um em-

preendimento, fazê-lo crescer e sustentá-lo ao longo 

do tempo implica considerável dose de energia, mui-

tos altos e baixos, constante reinvenção e tolerância 

à frustração e ao risco. O jovem empreendedor ain-

da tem de aprender com sua trajetória e deve estar 

consciente que adentra uma selva onde ainda é um 

cordeiro frente a lobos famintos e familiarizados com 

o ambiente – há que se pagar um pedágio para ini-

ciar-se nesta vida.

Clóvis era um jovem engenheiro com boa experiência 

em comércio exterior. Trabalhara alguns anos para 

uma empresa multinacional e respondia pelas vendas 

no México e sul dos USA (na fronteira com o Méxi-

co). Nos três anos que esteve à frente deste mercado 

conseguiu estabelecer uma boa rede de contatos e 

algumas amizades, pois passava várias semanas por 

ano neste mercado, visitando clientes. 

O sonho de ter um negócio próprio era antigo e Clóvis 

já havia buscado esta via anteriormente. No ano de 

sua formatura o mercado passava por uma crise e o 

primeiro emprego não era algo fácil de obter. Após 

três meses de tentativa decide, juntamente com 

mais três amigos, fundar uma empresa de projetos 

em Engenharia. Com exceção de um dos sócios que 

estava cursando o último ano de Arquitetura, os de-

mais eram engenheiros recém formados. 

Obviamente que sem um plano de negócios, um mer-

cado definido e nenhuma experiência administrativa 

a empresa realizou apenas dois trabalhos e os sócios 

acabaram sendo absorvidos pelo mercado e iniciaram 

carreiras profissionais em empresas. No entanto, isso 

era algo que estava pendente na vida de Clóvis e este 

ansiava por poder viver de seu próprio negócio.

2. ANTECEDENTES

Após algum tempo de mercado, alguns dos clientes 

atendidos por Clóvis solicitaram sua ajuda para lo-

calizar fornecedores de produtos outros que não os 

comercializados pela empresa em que trabalhava. Em 

especial um cliente do setor de autopeças solicitou uma 

série de produtos, afirmando que necessitaria um par-

ceiro no Brasil para comprar diversas peças. Tratava-se 

de um distribuidor de autopeças que se ensaiava para 

iniciar a fabricação de alguns dos itens que vendia e 

desejava incrementar seu portifólio de produtos.

Investigando um pouco mais a fundo Clóvis desco-

briu que o Brasil e o México possuíam um acordo 

de tarifa zero para o comércio desse tipo de produ-

to. Isto reacendeu a chama do negócio próprio em 

Clóvis que imediatamente passou a imaginar como 

poderia aproveitar essa oportunidade. E de fato isso 

aconteceu. Com o advento do governo Collor e a con-

seqüente abertura de mercado, a empresa de Clóvis 

viu-se forçada a reduzir seu quadro de funcionários e 

lançou um programa de demissões voluntárias, nas-

cendo assim a Comercial Exportadora CL Export.

Toda a oportunidade apresenta novos desafios. Se 

por um lado agora Clóvis estava livre para dedicar-se 

a seu negócio, os custos de viagem e demais despe-

sas recaiam sobre a empresa e depender de um úni-

co cliente apresentava risco no médio e longo prazo, 

além de não ser suficiente para fazer a empresa pa-

gar seus custos e crescer.  A questão que se apresen-

tava era de como fomentar novos negócios, manten-

do o custo o mais baixo possível – novos clientes não 

se abrem da noite para o dia, demandam tempo e 

investimento. Clóvis necessitava de nova estratégia.

Javier, antigo contato no México acabara de sair da 

empresa em que trabalhava e iniciara sua própria, 

encontrando-se em situação idêntica a de Clóvis. 

Imediatamente Clóvis concebeu o seguinte esque-

ma: Javier seria o contato no México e Clóvis no Bra-

sil. Utilizando-se de seu networking, Javier deveria 

buscar oportunidades de negócios e Clóvis trataria 

de encontrar os produtos no mercado brasileiro. A 

comissão ou margem, conforme o caso seria dividi-

da entre os dois. A idéia agradou bastante a Javier 

que imediatamente começou a trabalhar e, num cur-

to espaço de tempo, surgiu uma nova e promissora 

oportunidade.

3. A OPORTUNIDADE

A Alfa México era uma grande empresa varejista, 

com lojas espalhadas em toda a república mexicana. 

Esta empresa comercializava, dentre outras coisas, 
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toda a chamada linha branca, sendo os fogões popu-

lares um carro-chefe. Além de abastecer suas lojas 

próprias, a Alfa México também vendia para varejis-

tas independentes, importava boa parte dos produ-

tos que comercializava, possuindo dessa forma um 

departamento de comércio exterior, experiência em 

negócios internacionais e porte para poder financiar 

suas importações.

Javier através de sua rede de contatos teve acesso 

a Raul, Diretor Presidente da empresa. Raul esta-

va particularmente interessado em desenvolver um 

novo fornecedor para os fogões que comercializava, 

pois o fornecedor atual, o maior fabricante nacional 

mexicano de fogões, além de ser praticamente o úni-

co fornecedor apresentava preços elevados e pouca 

flexibilidade em negociações, bem como ocorreram 

vários problemas por atraso em entregas e controle 

de qualidade dos produtos. Como este produto era 

um carro-chefe, focava um público de baixo poder 

aquisitivo, margens baixas, giro e volume de vendas 

eram fundamentais para o êxito da comercialização.

A Alfa México estava disposta a substituir seu atual 

fornecedor ou, pelo menos, dividir a quantidade en-

comendada com outros fornecedores, obtendo me-

lhores preços, novos produtos, aumentando a com-

petitividade da Alfa México em seu mercado. Raul 

solicitou a Javier que buscasse um fornecedor capaz 

de embarcar um container com fogões por mês.

Um novo cliente, com possibilidade de fornecimento 

contínuo e em quantidade era tudo o que Clóvis esta-

va buscando naquele momento; um cliente assim era 

de fundamental importância na estratégia da CL Export 

– os fogões poderiam ser apenas um item de outros 

tantos a serem negociados no desenrolar da relação 

comercial. Imediatamente Clóvis inicia a busca por fa-

bricantes nacionais interessados em expandir suas ope-

rações comerciais para mercados externos.

4. O FORNECEDOR

A FG era um fabricante nacional de fogões que esta-

va enfrentando dificuldades em manter seu marketing 

share no mercado nacional, principalmente devido à 

entrada de grandes marcas estrangeiras e à forte con-

corrência local, além de estar passando por uma crise 

financeira importante. A empresa buscava atuar em 

nichos específicos e estava direcionando parte de sua 

produção para o segmento de cozinhas industriais.

O segmento de cozinhas industriais possibilitava 

maiores margens, no entanto, cada cozinha neces-

sitava de um projeto específico e, muito embora 

composto por módulos, o processo de venda, dese-

nho, aprovação, negociação de contrato, fabricação e 

montagem, além de mais complexo não possibilitava 

um produção contínua na fábrica, essencial para sua 

manutenção e diluição de custos fixos. Sendo assim, 

um pedido contínuo de exportação ajudaria bastante. 

A empresa vislumbrava os benefícios em exportar:

- Antecipação de contratos de câmbio. - incentivo go-

vernamental que possibilitaria à empresa acesso a 

capital mais barato e antecipado, sem a necessidade 

de financiar totalmente o comprador, ou seja, mes-

mo que a empresa vendesse a prazo poderia obter 

o valor desta venda  antes de iniciar a fabricação, 

reduzindo drasticamente os custos;

- Isenção de impostos e tributos, possibilitando maior 

competitividade;

- Incremento da produção mensal e, como os pedidos 

seriam constantes – pelo menos um embarque por mês 

– poderia usar os períodos de baixa demanda para an-

tecipar a produção de exportação e ganhar fôlego para 

atender picos de vendas de cozinhas industriais,

- Custos com exportação variáveis, pois só pagaria 

comissões quando da liquidação dos contratos de 

câmbio, ou seja, somente após o recebimento do pa-

gamento por parte do cliente.

Roberto, diretor comercial da FG, se mostrou mui-

to interessado e imediatamente disponibilizou uma 

lista de preços e catálogos de seus produtos para 

avaliação do cliente. Acordou-se uma comissão de 

5% sobre o valor FOB dos pedidos para a CL Export 

– essa comissão seria dividida com Javier. Os fogões 

também seriam embarcados desmontados e caberia 

à Alfa México montá-los em seu país. De fato a Alfa 

México já possuía essa estrutura, pois costumava 

montar as cozinhas que vendia para seus clientes e 

integrava nesta montagem os fogões.

5. A NEGOCIAÇÃO

Clóvis sabia que a negociação levaria algum tempo. 

Haveria necessidade de ajuste do produto às especi-

ficações mexicanas e à cultura local, bem como alte-

ração de preços, pois a primeira oferta sempre visa 
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abrir a discussão sobre volumes, prazos de pagamen-

to, ajustes necessários e preços objetivos. A idéia era 

fechar este ciclo durante aquele mês, obtendo uma 

ordem para entregar o primeiro embarque.

De fato, o hábito mexicano de comer tacos obrigara 

o desenvolvimento de uma chapa intermediária aos 

queimadores e algum ajuste fino à legislação de se-

gurança mexicana. O preço apresentado interessou a 

Raul que tratou de agendar uma reunião com Javier e 

seu diretor de produção, Victor, que também respon-

dia pelo departamento de compras da empresa.

Essa foi uma reunião tensa. Por alguma razão Vitor 

não estava à vontade, colocando empecilhos a todo 

o momento. Raul fora bastante enérgico e disse não 

tolerar mais o atual relacionamento com o fornecedor 

local e que estava disposto a importar toda a quan-

tidade do Brasil. Iniciaria com um container mensal, 

mas poderia chagar a um container semanal caso o 

fornecedor brasileiro pudesse atingir seu preço obje-

tivo e entregasse um produto de qualidade, conforme 

a amostra já enviada e aprovada por sua equipe.

Clóvis sentiu que essa negociação era muito impor-

tante para ser feita a distância através de Javier e 

que seria necessário que alguém da FG estivesse 

presente para agilizar e fechar o negócio. Roberto 

concordou com Clóvis e estava disposto a ir pesso-

almente ao México para negociar, porém esse novo 

preço exigiria que Clóvis concordasse em reduzir sua 

comissão para 3%.

Essa redução não era uma noticia esperada por Cló-

vis, isso reduziria sua comissão bruta a 1,5%, rece-

bendo menos de 1% depois de descontados impostos 

e o custo do envio da parte de Javier. No entanto, o 

aumento do volume e a possibilidade de ampliar os 

negócios com a Alfa México fizeram com que Clóvis 

concordasse e a reunião fosse agendada – não estar 

presente a esta reunião era algo que deixava Clóvis 

desconfortável, que teria que delegar e confiar o des-

fecho deste negócio aos dois ( Javier e Roberto).

Terça-feira, 10hs da manhã, Javier e Roberto Já es-

tão na sala de reuniões da Alfa México aguardando, 

quando adentra a sala Raul e Victor. A reunião tem 

início e Victor se posiciona francamente contra a mu-

dança de fornecedor, argumentando de todas as for-

mas possíveis que não seria adequado substituir um 

antigo fornecedor, mesmo com problemas, por um 

novo, desconhecido e estrangeiro. Javier e Roberto 

contra argumentam afirmando que eles deveriam fa-

zer uma importação e constatar a qualidade do pro-

duto, serviço e pontualidade de entrega e que pode-

riam se constituir em uma alternativa e complemento 

de fornecimento.

Victor argumenta questões de estoques médios mais 

elevados, custos de importação, dentre outros e que 

não estava seguro se esse seria um bom negócio. 

Raul encerra os debates afirmando que não toleraria 

por mais nem um instante a atual situação de for-

necimento e que fosse verificado todos os trâmites, 

custos e logística para a importação do produto bra-

sileiro. A reunião é encerrada com Raul afirmando 

que no prazo de uma semana voltaria a contatar Ja-

vier sobre o pedido. Roberto retorna ao Brasil.

Clóvis não gostou do relato. Eles deveriam ter saí-

do com um pedido. O adiamento deste não era um 

bom sinal. Até esse momento ainda não estava claro 

para Clóvis quem exatamente era Victor e qual a sua 

verdadeira intenção. Obviamente Javier não havia 

explorado isso e não tentou aproximar-se de Victor, 

concentrando seus esforços em Raul, na esperança 

de neutralizar Victor. Agora só restava esperar.

Roberto estava esperançoso e ansiava pelo pedido. 

Estava um pouco frustrado por ter voltado de mãos 

abanando, mas acreditava que, na pior das hipóteses 

poderia vir a se constituir uma segunda alternativa e 

que obteria parte do volume comercializado pela Alfa 

México. Os três, Clóvis, Javier e Roberto haviam inves-

tido tempo e dinheiro e estavam todos aguardando.

6. O DESFECHO

Javier recebe um telefonema de Raul, informando 

que Victor conseguira baixar significativamente os 

preços com o fornecedor atual e que isso inviabiliza-

ria a comercialização dos produtos brasileiros, pois o 

custo de importar e comercializar o produto da FG, 

frente a esta nova oferta, não se justificaria. Raul 

agradeceu o empenho de Javier e da FG e afirmou 

que as portas estariam abertas para novos negócios 

ou futuro contato.

Os temores de Clóvis se confirmaram. O que parecia 

um sonho virou uma frustração... tempo, comuni-

cações, custos, etc. gastos e sem nenhum retorno. 

Onde o negócio se perdeu?- pensava Clóvis. Segundo 
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Javier, Victor estava comprometido com o fornece-

dor local e ganhava uma “comissão” pelos negócios 

realizados. Raul desconfiado disso resolvera forçar 

uma redução nos preços. Victor e o fabricante lo-

cal percebendo que perderiam o negócio calcularam 

uma redução de preços suficiente para inviabilizar 

as importações do Brasil, bem como asseguraram 

condições de crédito maiores. As novas condições de 

comercialização atenderam ás necessidades de Raul 

que achou melhor focar sua importação em outros 

itens de maior valor agregado.

Clóvis acabara de desligar o telefone, depois que pas-

sou a notícia para Roberto. Estava sentado em seu 

escritório recapitulando todas as etapas. Será que 

este já não era um negócio perdido? Porque Javier, 

tão experiente em negociação deixou passar tantos 

detalhes? Se Raul aceitou a ida de Roberto para ne-

gociar é porque tinha intenção de comprar. Onde a 

negociação foi perdida? Uma coisa é certa, pensou 

Clóvis, esta era a primeira e última vez que o teriam 

utilizado para reduzir o preço de um concorrente.

7. QUESTÕES PROPOSTAS

1- Em sua opinião, por que o negócio não saiu? Quais 

foram as falhas?

2- O que você faria?

3- Analise o caso com base no processo de vendas.

4- Comente a contribuição de Javier, Clóvis e Rober-

to. Como foi o entrosamento entre os três?

5- Existiu alguma estratégia de negociação previa-

mente concebida? Comente.

6- Simule esta negociação em seu grupo e tente re-

verter este final?

7- Em termos logísticos, que possibilidades a FG teria 

para tentar equiparar-se ao fornecedor local?


