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As pequenas e microempresas são as que mais têm dificuldade de exportar diante da 
valorização do real frente ao dólar, mas há quem diga que é importante não desistir. Mesmo 
com o cenário hostil, muitos que aproveitaram o crescimento das exportações há alguns anos 
seguem com alguma fatia do faturamento voltada para o exterior. Manter os canais 
comerciais, dizem especialistas, é importante. Ainda assim, mesmo com o crescimento de 
16,6% das exportações no ano passado - total de US$ 160,6 bilhões -, tem caído o número de 
pequenas e microempresas (PMEs) exportadoras. Em 2006, 12.998 firmas de pequeno porte 
exportaram, queda de 4% em relação ao ano anterior.  
 
Para Rogério Bellini, gerente de projetos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), o momento não é de recuar porque a taxa de câmbio pode oscilar 
ainda mais por causa do processo de recessão da economia americana e, conseqüentemente, 
essa situação deve gerar um impacto nas exportações brasileiras, mas sem que isso as 
coloque em risco.  
 
"A exportação tem que integrar a estratégia de nascimento dos negócios de um empresário. A 
Apex-Brasil tem tido uma atuação mais agressiva no esforço para diversificar a pauta de 
exportações e colocar novas empresas no mercado internacional. A meta para 2008 é ampliar 
em 28% o número de empresas atendidas, que passariam de 4,7 mil para 6 mil", destaca 
Bellini, informando que, para atrair novas empresas interessadas em exportar, a Apex-Brasil 
simplificou procedimentos e reduziu o prazo de aprovação de projetos de promoção de 
exportação com entidades setoriais de 120 para 45 dias. 
 
Números apresentados pelo órgão apontam que as empresas atendidas por ele, no ano 
passado, exportaram US$ 12 bilhões. Para cada US$ 1 aplicado na promoção comercial foram 
gerados US$ 58 em exportações. O gerente acrescenta que as exportações das empresas 
atendidas cresceram acima da média. 
 
Para Nicola Minervini, diretor da International Marketing Consulting de Pedrengo, na Itália, a 
exportação representa desenvolvimento estratégico da empresa, aumentando sua 
competitividade, e o fato de o dólar estar desvalorizado não deve ser visto como um entrave à 
venda de produtos para o exterior. 
 
"É preciso saber compensar as perdas, seja mexendo no design ou em outra característica do 
produto, sem descaracterizá-lo. Há empresas que estão focando no mercado europeu. É 
preciso ressaltar que o investimento na exportação é alto e, ao sair do mercado externo, 
muitas vezes não se consegue retomar. Isso sem contar que recuar traz danos ao país, pois os 
importadores podem interpretar que os negócios andam de acordo com o câmbio e não com a 
capacidade exportadora. Em sempre digo que o exportador é o embaixador do seu país", 
afirma Minervini.  
 
Na opinião de Bellini, da Apex-Brasil, a empresa tem que nascer internacional, pois os ganhos 
são enormes. Ainda assim, para entrar no comércio exterior é preciso profissionalismo e 
melhorias na gestão e nos produtos, conforme ele explica. "Há um salto de qualidade que é 
trazido também para o mercado interno. As pequenas empresas se fortalecem ao contar com 
parte do faturamento em moeda estrangeira. Além das vantagens individuais, o aumento do 
número de firmas exportadoras é importante para a conquista brasileira de espaço no mercado 
internacional. Às vezes, uma pequena empresa pode, mesmo com pouco volume, entrar em 
um mercado novo e abrir a porta para que outras firmas vendam para aquele país", afirma.  
 
balanço 
Antes de enfrentar um processo de exportação, as empresas devem fazer um balanço da 
própria capacidade exportadora e de produção. Minervini, que também é autor do livro O 
exportador, lançado pela Pearson Education, orienta que é preciso, primeiramente, atingir o 
mercado interno, sendo bem-sucedido no Brasil. A partir daí, diz ele, entender as normas do 



mercado internacional, visitar feiras no exterior e adequar o produto, assim como a marca e a 
embalagem, quando necessário, são ações importantes para ganhar competitividade.  
 
"Toda empresa passa por mudanças para exportar. No mercado internacional, por exemplo, os 
prazos de entrega são diferentes, o que requer um departamento de produção eficaz no Brasil 
e condições de financiamento, envolvendo um departamento de finanças bem-estruturado. É 
imprescindível identificar o que é melhor vender aqui e lá fora, assim como primar pela 
qualidade e investir na promoção da marca", destaca o diretor.  
 
Alemanha, Rússia e EUA são os destinos escolhidos pela 3Praias, que tem sede em Bom Jesus 
do Itabapoana, interior do estado do Rio, para levar a cachaça fina produzida pela empresa. 
Para driblar a fase de desvalorização do dólar, o diretor comercial e de exportação, Pedro Faus, 
diz que a alternativa é importar os insumos. "Rolha, garrafa, embalagem e outros periféricos 
estão sendo trazidos de fora, com preços baixos. Hoje em dia, é preciso importar e exportar 
em dólar para manter o faturamento. A cachaça brasileira de qualidade é de fácil aceitação nos 
EUA e na Europa, onde os preços não assustam os consumidores. Nosso próximo passo é 
conquistar a Ásia", argumenta o executivo.  
 
Para Kênia Cariello, sócia da CCM Sports, fábrica especializada em moda fitness e sportwear, o 
momento é de equalizar as vendas, investindo no mercado brasileiro. "Aumentamos a 
produção para atender ao público interno, estamos aumentando a publicidade da marca e 
abrimos uma nova loja, no Rio Sul, somando-se 15 ao todo. Hoje, exportamos 20% da 
produção e caiu um pouco a captação de novos clientes, pois o preço não está tão atrativo. 
Ainda assim, destinos como Havaí, Angola, EUA, Chile e México continuam ativos", diz a 
empresária, lembrando que, há três anos, quando o dólar estava em alta, o volume de 
produção para a exportação chegava a 40%. 
 
O investimento no mercado brasileiro é um dos caminhos certos a se seguir, de acordo com 
Michelle Delgado, sócia da Snottra, empresa de importação e exportação. "Os exportadores 
estão passando por dificuldades, pois o volume de carga diminuiu. Assim, muitos estão 
aumentando os preços, para garantir uma receita maior. Esta é uma solução pontual, que não 
se sustenta. O foco no mercado interno é uma estratégica eficaz, mas que também depende 
de variáveis que podem sufocar as metas. Atualmente, todos os passos devem ser muito 
comedidos", alerta ela.  
 
O superintendente do Sebrae/RJ, Sergio Malta, acredita que pequenas e microempresas devem 
aproveitar para investir. "O momento agora, para muitas pequenas empresas, é de aproveitar 
o dólar baixo para se modernizar, importando equipamentos de última geração. Essa é uma 
forma de reduzir custos e aumentar a produtividade", salienta ele. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14  abr. 2008. Seu Negócio, p. B-20. 


