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RESUMO

O presente relato está baseado em um caso real, onde o nome dos atores foi modificado. No entanto, o contexto e a 

situação vivida guardam forte semelhança com os fatos ocorridos. O case apresenta o desdobramento de uma opor-

tunidade de negócio internacional obtida durante o SIAL de Paris. O ineditismo da operação e seu montante causaram 

uma retração por parte do fabricante.
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INTRODUÇÃO

A negociação internacional é um campo bastante 

complexo, envolvendo inúmeras formas de realizar 

um negócio.  A verdade é que onde haja um com-

prador qualificado haverá sempre algum fornecedor 

criativo que consiga atender a sua demanda. Por 

criativo entende-se como construir uma cadeia de 

distribuição que possa disponibilizar os produtos e 

serviços almejados pelos consumidores aonde quer 

que estejam, de forma mais eficiente e eficaz que os 

possíveis ou prováveis concorrentes.

O Brasil não representa hoje 1% do comércio inter-

nacional, ou seja, a atuação do país como um todo 

é bastante limitada, focando-se no mercado interno. 

Em geral, as empresas quando iniciam seu processo 

de internacionalização tentam replicar os modelos de 

comercialização, ou melhor, de distribuição, empre-

gados no Brasil. Costumam iniciar suas operações 

através de representantes, tradings ou distribuido-

res, com a linha de produtos que comercializam no 

mercado interno e com baixo ou nenhum conheci-

mento prévio dos mercados para os quais buscam 

vender. As diferenças culturais, hábitos de consumo e 

formas de negociação e distribuição são simplesmen-

te desconhecidas ou ignoradas.

No entanto, entrar em novos mercados externos exi-

ge investimento, pesquisas, modelos novos de negó-

cios, riscos e perseverança. Não é coisa para amado-

res e nem para sufocados, que buscam retorno ime-

diato e atiram-se no mercado externo na tentativa de 

obter crescimento de vendas da noite para o dia. Este 

tipo de atitude leva a frustrações e gastos, causando 

ainda dano à imagem da marca e do país. O aventu-

rar-se pode também levar a prejuízos grandes, com 

problemas de toda a ordem, desde documental, pa-

gamentos até devoluções e problemas de qualidade 

e assistência técnica, dentre outros. Quanto maior a 

agregação de valor, maior se torna a complexidade 

da operação, exigindo muitas vezes pesadas estrutu-

ras de pós-venda.

Outrossim, devido aos elevados riscos, os custos de 

transação tendem a impactar fortemente o custo de 

distribuição, exigindo da empresa cuidados adicio-

nais na seleção de mercados, parceiros e produtos a 

serem oferecidos. Como a empresa média brasileira 

não conta com a estrutura adequada para fomentar 

o comércio exterior, muitas vezes novos clientes e 

oportunidades são identificados em feiras ou eventos 

internacionais, quer dentro ou fora do país.

Em 2002, ocorreu uma edição do Salão Internacio-

nal de Alimentação (SIAL), em Paris, que é uma das 

maiores exposições mundiais deste gênero, sendo 

um evento bianual.  Nesta ocasião a APEX apoiou 

a participação de diversas empresas brasileiras em 

um stand coletivo, visando fomentar as exportações 

agrícolas brasileiras.

II. O HISTÓRICO

A Agroarroz é uma tradicional empresa agrícola es-

pecializada em industrializar arroz, oferecendo uma 

gama de produtos, tais como: arroz branco, parbo-

lizado, integral, orgânico,  produtos instantâneos e 

para microondas a base de arroz. Esses produtos são 

comercializados em embalagens de 1kg, 5kg, emba-

lagens equivalentes a porção com preparados instan-

tâneos e para microondas. A cadeia de distribuição 

concentra-se nas grandes redes varejistas (super-

mercados) da região sul, enfrentando forte concor-

rência principalmente da BV Indústria e Comércio, 

que além do arroz propriamente dito oferece outros 

produtos como feijão e farinha.

A comercialização desse tipo de produto assemelha-se 

a um leilão diário, onde as empresas fazem suas ofertas 

e as grandes redes decidem que quantidades compra-

rão de quem, dedicando maior ou menor espaço nas 

gôndolas para os produtos, além de concorrerem com 

sua marca própria. Sendo uma commodity agrícola a 

guerra é por preço e os custos são determinantes 

para a competitividade.

A empresa estava em busca de um segmento al-

ternativo de maior valor agregado para atuação e 

identificou o mercado de produtos orgânicos como 

promissor. No entanto, esse mercado não é muito va-

lorizado no Brasil, mas sim no exterior, onde pesadas 

certificações são exigidas para a comprovação de que 

o produto é realmente orgânico – os consumidores 

costumam pagar cerca de 30% a 40% a mais por 

este tipo de produto no exterior.

Por produto orgânico entende-se o produto agrícola 

que desde seu cultivo até a sua completa industriali-

zação não recebe nenhum produto químico, pestici-

das, conservantes, etc. Tais produtos tendem a um 

custo de produção mais elevado, maior perecibilida-
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de e menor produtividade. A própria terra onde são 

plantados tem que ser também certificada e estar li-

vre do uso de qualquer substância química, ou seja, a 

adubagem, a correção do solo, etc. devem ocorrer de 

forma natural e com produtos também orgânicos.

Sendo assim, entrar em mercados como o europeu 

ou americano seria um caminho natural para a em-

presa, que decide então participar do SIAL. Esta era 

uma oportunidade para levar toda a sua linha de pro-

dutos, participando de todas as rodadas de negócios 

possíveis e que são organizadas pela própria feira.

O espaço negociado pelo governo para a instalação 

das empresas era limitado e foi bastante disputado. 

Quando a empresa finalmente se decidiu, os melho-

res lugares já tinham sido vendidos, sobrando ape-

nas poucas posições no interior do stand, conforme 

apresentado na figura 1.

Figura 1: Posição da Agroarroz no stand  |  Fonte: elaborado 

pelo autor

Como pode ser observada, a posição da Agroarroz 

ficou interna, ou seja, ao não estar voltada para a 

rua perderia muito do fluxo das pessoas que passa-

riam por esta, necessitando criar atrativos para atrair 

maior fluxo. Mesmo assim, a empresa decide par-

ticipar, pois essa seria sua primeira experiência em 

mercados externos e necessitava entender melhor 

toda essa dinâmica.

Durante todo esse processo Raul, consultor em co-

mércio exterior, havia sido contratado para assessorar 

a empresa na organização do evento e acompanhar 

o empresário Valter, sócio-gerente, nas negociações. 

Valter não tinha experiência em negócios internacio-

nais e não dominava idiomas, necessitando apoio du-

rante toda a preparação e principalmente durante as 

negociações.

III. A OPORTUNIDADE

No terceiro dia de feira, Valter resolve oferecer uma 

degustação no stand como forma de atrair potenciais 

clientes. São preparadas porções de arroz carreteiro, 

que é um dos produtos oferecidos pela Agroarroz (ar-

roz carreteiro para microondas). 

Jean Batiste, passava pelo stand quando lhe foi ofe-

recida uma porção do arroz carreteiro que aceitou e 

seguiu em sua caminhada.  O sabor e a qualidade do 

produto despertaram a atenção de Jean Batiste que 

imediatamente retornou ao stand e quis saber quem 

era o fabricante do produto.

Jean Batiste (JB como o chamam) era um importador 

de produtos alimentícios para a República dos Cama-

rões, na África, sendo o arroz um dos produtos que 

comercializava. JB possuía um escritório em Paris e 

de lá comandava toda a negociação e compra dos 

produtos que importava para o mercado de Cama-

rões. Como gostou muito do produto da Agroarroz, 

queria fazer negócios com a empresa.

A República dos Camarões é um país africano, com 

cerca de 17 milhões de habitantes, ocupa uma área 

de 475.442 km² e tem um PIB per capta inferior a 

U$1000,00. É um país pobre, composto por mais de 

250 grupos étnicos, tendo o inglês e o francês como 

idiomas oficiais. A expectativa de vida está em torno 

dos 55 anos e a produção é praticamente agrária, 

exporta café, banana, algodão e cacau. JB estava in-

teressado em obter um produto barato e de qualida-

de para oferecer a seus clientes e conquistar mais 

mercado, para tanto negociaria grandes volumes.

O produto com o qual JB costumava trabalhar era muito 

inferior ao oferecido pela Agroarroz; era composto ba-

sicamente com grãos quebrados. Isso significava que, 

caso viessem a negociar, não haveria necessidade de 

controle dos lotes específicos, uma vez que nem que 

quisessem conseguiriam produzir com qualidade tão 

baixa, ou seja, o que saísse da linha de produção estaria 

bastante acima da qualidade média do produto comer-

cializado na República dos Camarões. Para obter um 

preço adequado JB queria negociar volumes considerá-

veis e a operação deveria iniciar-se com 03 embarques 

de 01 navio a cada 60 dias.
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Isso não era um simples pedido, mas sim uma en-

comenda equivalente a 04 meses de produção da 

empresa e JB estava disposto a pagar o equivalente 

a US$1.200.000,00 (um milhão, duzentos e cinqüen-

ta mil dólares americanos) que seria o maior pedido 

já recebido pela Agroarroz em toda a sua história. 

Para baratear, os navios deveriam partir cheios com 

o arroz e este deveria ser embalado em sacas de 

60kg. Caso o preço ofertado fosse interessante para 

a Agroarroz, JB retornaria no dia seguinte para o de-

talhamento da operação e discussão de formas de 

pagamento e outros detalhes – estava claro que esta 

não seria uma operação convencional.

IV. A PROPOSTA 

Transformar uma oportunidade em negócio não é ta-

refa fácil, demandando energia e atenção a inúmeros 

detalhes. Envolve também um determinado número 

instituições e as pessoas que nela trabalham – ban-

cos, governo, operadores logísticos, fornecedores de 

insumo, etc.

JB retorna no dia seguinte e explica como costuma de-

senvolver os negócios com seus fornecedores. O que 

acabou por revelar era algo completamente novo tanto 

para Valter como para Raul. A operação que é detalhada 

na seqüência está representada na figura 2.

A operação seria bastante complexa envolvendo a 

central de um operador logístico (OL) na Suíça, o 

Banco do Brasil (BB) em Paris, um depósito alfande-

gado controlado pelo OL em Camarões, a empresa de 

JB em Camarões e a Agorarroz no Brasil. O valor total 

da operação seria de U$1.200.000,00, sendo pagos 

da seguinte forma:

.JB faria um depósito em caução no Banco do Bra-

sil em Paris no valor de US$ 250.000,00; esse valor 

seria liberado como parte do pagamento do último 

embarque ou se JB não cumprisse o contrato;

.A mercadoria da Agroarroz ficaria retida no depó-

sito do OL em Camarões e seria fracionada para libe-

ração em lotes mediante a autorização expressa da 

Agroarroz. O custo de armazenagem e o seguro da 

mercadoria seriam de responsabilidade de JB; 

.O OL se responsabilizaria pelo transporte, armaze-

nagem da mercadoria e liberação mediante compro-

vação de pagamento. Essa liberação seria dada pela 

Agroarroz após receber a informação do BB de que 

o depósito referente ao valor foi realizado e o BB só 

liberaria o depósito para a empresa após a confirma-

ção do OL da retirada da mercadoria pelo cliente.

Figura 2: Detalhamento da operação  |  Fonte: elaborado 

pelo autor

Como a figura 2 indica, a teia de relacionamentos 

seria complexa, exigindo contratos bastante especí-

ficos entre as partes e, consequentemente, pesados 

custos de transação. O processo com o OL deveria 

ser negociado e estabelecido com a matriz deste na 

Suíça – somente na matriz se tratava desse tipo de 

operação, as filiais nos países desconheciam comple-

tamente essa possibilidade.

Se as partes estivessem de acordo e a operação não 

apresentasse problemas, haveria o primeiro embar-

que dentro de 3 meses – tempo suficiente para acer-

tar os contratos, produzir e embarcar o primeiro lote 

- e mais 02 embarques com intervalo de 60 dias.

Na prática significaria que 1 semana após a chegada 

do primeiro navio em Camarões outro estaria em-

barcando do porto de Rio Grande e a produção para 

abastecer o terceiro navio já estaria iniciada, ou seja, 

o primeiro pagamento parcial ainda não teria sido 

feito e a maior parte do pedido já teria embarcado 

e a produção do último lote estaria em andamento. 

A única garantia seria os US$250 mil depositados no 

BB, pois o seguro realizado pelo OL e cobrado de JB 

não assegurava que a mercadoria seria retirada, ape-

nas o extravio, roubo, perda, etc. Se JB não retirasse 

a mercadoria dentro do tempo acordado, o BB repas-

saria o valor em caução e o OL teria de transportar 

de volta o conteúdo armazenado, cobrando o frete 
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para isso, sem levar em conta o prazo de validade do 

produto. Sim, o risco era elevado.

V. O DESFECHO

Raul tinha consciência do risco, no entanto vislumbrava 

uma forma inovadora de acessar mercados - inédita pelo 

menos no Brasil. Seria muito interessante aprofundar o 

conhecimento desse tipo de operação, pois contorna-

dos os riscos poderia ser uma saída para operações em 

mercados demandantes de commodities e com proble-

mas de obtenção de créditos internacionais, dando a 

Agroarroz uma vantagem competitiva e ampliando suas 

possibilidades de negócio.

Valter ressentia-se; sabia que o risco era alto e que 

não conseguiria atender a esse pedido sozinho. O 

mercado nacional estava horrivelmente competitivo, 

com o poder de barganha concentrado nas grandes 

redes, que faziam leilões diários para aquisição de 

produto. Sua capacidade de produção de ociosa pas-

saria para completamente tomada, implicando pro-

vavelmente mais um turno de produção pelo período 

de vigência do contrato. No entanto, não aventava a 

hipótese de dividir tal pedido com seus concorrentes, 

principalmente o maior deles, a BV, com o qual tinha 

rixas comerciais de longa data, preferindo não fazer 

um negócio a dividi-lo com “essa gente”, como se 

referia a eles.

De fato JB era conhecido do OL e desenvolvia negó-

cios através deste. No momento, porém, o OL afir-

mava que estava com o limite deste tipo de opera-

ção com JB esgotado, ou seja, necessitariam concluir 

alguns negócios em andamento antes de iniciar no-

vos, mas estavam abertos para conhecer a Agroarroz 

e estudar a operação. JB também estava bastante 

aberto e flexível e gostaria de conhecer, caso fechas-

sem negócio, as instalações da Agroarroz no Brasil e 

esperava que Valter o visitasse na República de Ca-

marões para constatar com seus próprios olhos como 

era a empresa de JB, que clientes atendiam e como 

estava seu mercado. JB também comercializaria, em-

bora em menor quantidade, todo o mix tradicional 

de produtos da Agroarroz, exceto os orgânicos, cujos 

preços inviabilizariam a comercialização deste em 

seu país.

Raul entendia a complexidade do tema e da propos-

ta, mas considerava uma oportunidade ímpar e que 

Valter deveria avançar nos contatos com o OL e com 

JB, uma vez que a reunião com JB e o BB foi muito 

produtiva e o BB concordou em intermediar a tran-

sação financeira, assegurando o cumprimento das 

condições contratadas entre a Agroarroz e JB. Raul 

também entendia que aquele poderia ser o início de 

outros negócios, inclusive com outros países na Áfri-

ca. Seria importante que Valter investisse e buscasse 

parceiros para diluir os riscos – a margem era boa e 

o momento oportuno.

Era demais para Valter. Isso estava além de qualquer 

negócio já realizado pela empresa, ou que tivesse 

conhecimento. O risco era grande e Valter necessi-

taria realizar todo um novo esforço de coordenação, 

mudando significativamente a maneira como até en-

tão controlara as atividades de sua empresa. Valter 

jamais saíra do mercado nacional e essa era uma 

operação grande demais. Muito embora as portas do 

OL e JB estivessem abertas para a continuidade das 

negociações, e mesmo antes de qualquer posterior 

contato e viagens para estes países, Valter desiste.

VI. QUESTÕES PROPOSTAS

1. A atitude de Valter foi correta? Justifique.

2. Coloque-se no lugar de Valter e diga o que você 

faria.

3. Coloque-se no lugar de Raul e comente o que você 

faria.

4. Em sua opinião, a inovação implica correr riscos? 

Justifique.

5. Discuta alternativas para a viabilização do negócio 

que pudessem diluir o risco e fossem suficientemente 

ágeis para aproveitar esta oportunidade (3 meses).


