
Sebrae divulga estudo sobre exportações de MPEs 
 
 
O Sebrae Nacional divulgou na segunda-feira, 10 de março, o estudo “As Micro e Pequenas 
Empresas na Exportação Brasileira – Brasil e Estados - 1998 – 2006”. A publicação traz um 
quadro completo sobre o tema no país. O documento reúne em 580 páginas informações 
essenciais para planejar ações de internacionalização sustentável nas MPEs.  
 
De acordo com a pesquisa, os produtos mais exportados pelas MPEs brasileiras são calçados e 
seus componentes, vestuário feminino, madeira serrada ou fendida, móveis e pedras preciosas 
e semipreciosas. A União Européia, os Estados Unidos e o Canadá estão entre os principais 
destinos desses produtos.  
 
A avaliação foi encomendada pela Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae e produzido pela 
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) com base em dados da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex). Pode ser acessado na íntegra pelo link www.sebrae.com.br 
 
Números - O levantamento aponta que o valor médio de vendas para o exterior de pequenas 
empresas (com menos de 100 pessoas ocupadas) alcançou US$ 250 mil dólares anuais, 11,3% 
maior em relação ao ano anterior. As microempresas (com menos de 20 pessoas ocupadas), 
em média, comercializaram com outras nações uma média anual de US$ 24,9 mil dólares, 
5,8% a mais no mesmo período.  
 
O estudo revela que, em 2006, as micro e pequenas empresas representaram 65% das 19.956 
empresas exportadoras brasileiras colaborando para o resultado global com os montantes de 
US$ 148,5 milhões e US$ 1,76 bilhão, respectivamente.  
 
Apesar do número significativo, a participação do segmento caiu em comparação ao ano de 
2005, quando representava aproximadamente 67% das exportadoras. A explicação para a 
ligeira queda é a redução no número de empresas dedicadas às atividades de exportação.  
 
Exportações por meio do DSE - A possibilidade de exportar por meio do Despacho Simplificado 
de Exportação (DSE) representou, em 2006, um importante incentivo para as exportações das 
MPEs brasileiras. O instrumento, criado em 1999, permite operações de valor não superior a 
US$ 20 mil. Quando o programa foi lançado, a participação foi pequena: as 42 empresas que 
utilizaram a ferramenta em 1999 eram micro ou pequenas. Com o tempo, o mecanismo se 
disseminou e, em 2006, 3.595 empresas (18% do total das exportadoras brasileiras) 
exportaram via DSE, sendo que a grande maioria – 68,8% ou 2.472 negócios – é formada por 
microempresas e outras 22,8% são de pequeno porte. 
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