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A divulgação da nova política industrial  elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior em parceria com o BNDES - causa expectativa nas micro e 
pequenas empresas brasileiras. Isso porque uma das metas que a nova política deverá 
estabelecer é o aumento em torno de 10% do número de micro e pequenas empresas 
exportadoras.  
 
E, apesar do cenário aparentemente desfavorável, esse não é um desafio tão distante. Está 
comprovado que políticas bem aplicadas de desenvolvimento industrial e incentivo às 
exportações podem funcionar no País. É o que se verifica entre as 4.160 micro e pequenas 
empresas participantes de um dos projetos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil). Juntas, essas empresas exportaram US$ 12 bilhões no ano 
passado, quantia 19,14% superior ao exportado em 2006. Mas como conquistar seu espaço 
em um mundo cada vez mais competitivo?  
 
Segundo Rogério Bellini, gerente de projetos da Apex-Brasil, um dos segredos está na 
segmentação do mercado. "As micro e pequenas empresas não devem trabalhar com volume, 
uma vez que nesse quesito elas sempre perderão para as indústrias asiáticas. A solução então 
está na agregação de valor ao produto a ser comercializado", disse.  
 
O executivo cita também o exemplo da indústria mobiliária - setor no qual a madeira 
certificada vem ganhando espaço, principalmente na Europa.  
 
"É lógico que temos que analisar para quem estamos vendendo o produto. Por exemplo, nos 
Estados Unidos a madeira certificada não é vista como valor agregado", afirma Bellini. Por lá, 
os americanos não pagam mais por uma mesa feita de madeira certificada. Logo, se a 
empresa exportadora trabalha com esse diferencial que é mais lucrativo do que vender seus 
produtos para outros países. "Na prática quem vai criar as exigências é o mercado 
consumidor", explica.  
 
Outra questão importante levantada por Bellini é a equivocada percepção das empresas de que 
sua inserção no comércio exterior deve começar pelos Estados Unidos - o maior mercado 
consumidor da atualidade. "O problema é justamente esse. Por ser um mercado tradicional, a 
regulação existente nos EUA é muito rigorosa, assim como as barreiras de entrada lá 
existentes", diz o gerente de projetos da Apex Brasil.  
 
Situação semelhante é registrada na Comunidade Européia. "Por exemplo, para exportar 
artesanatos do Brasil para qualquer país da União Européia é necessária a apresentação de um 
certificado de origem", explica.  
 
Com isso, surge a inevitável pergunta: quais são as alternativas que restam para o micro e 
pequeno exportador? O executivo da Apex- Brasil afirma que as empresas devem inicialmente 
buscar mercados consumidores que estão crescendo, mas que ao mesmo tempo são menos 
exigentes quando comparados aos mercados tradicionais.  
 
Entre os países que se enquadram nesse perfil estão os do Leste Europeu, os da África e os 
países latino-americanos. Com essa iniciativa, explica Bellini, será permitido ao pequeno 
exportador adquirir a experiência necessária para futuramente investir em um mercado mais 
tradicional, daí sim, os EUA.  
 



O executivo acrescenta que, independentemente das estratégias adotadas pelas pequenas 
exportadoras, atualmente existem estudos para parcerias com instituições financeiras que vão 
dar apoio às empresas que necessitam da certificação para vender seus produtos no exterior.  
 
Em tempos de desvalorização do dólar, o gerente de projetos da Apex-Brasil acredita que as 
pequenas empresas podem evitar um ônus maior. "Em relação à situação cambial, temos 
adotado duas estratégias: a primeira é tirar de linha os antigos produtos e lançar novos, com 
algum valor agregado". E vai mais além, Bellini afirma que essa iniciativa é mais simples de 
ser tomada pelas micro e pequenas empresas, porque elas têm maior capacidade de 
adaptação do que as indústrias de médio e grande porte.  
 
Uma outra saída apontada pelo executivo para superar o problema da desvalorização do dólar 
é a prospecção de novos mercados. "Existem alguns países, principalmente no Leste Europeu, 
que apresentam novas classes de consumidores. Devemos explorar esse segmento 
emergente", finaliza Bellini.  
 
Atualmente a Apex- Brasil desenvolve 70 projetos de exportação para 200 países, envolvendo 
63 setores da economia.  
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