
N
icola Minervini estreou no
comércio exterior na década
de 80, quando era gerente de
exportação do Grupo ABB -
sediado na Suíça - para a

América Latina e, depois, para o Ori-
ente Médio. Chegou ao Brasil com 21
anos, em 1968, tendo um diploma de
técnico em eletrônica embaixo do
braço. Formou-se economista pela Uni-
versidade de São Paulo e viveu 24 anos
no País trabalhando em empresas
como a Light e a Pirelli, sempre na área
de comércio exterior. Mudou-se para a
Itália em 1992 e tornou-se consultor na
área. Antes, ainda no Brasil, já havia
lançado o livro O Exportador, um best-
seller que, a partir de junho, ganha
edição atualizada e com novos cases.

Com um método próprio, definido
por ele como export check-up, Miner-
vini avalia a capacidade competitiva da
empresa para exportar e mostra quais
são os ajustes internos necessários
para buscar novos mercados. Reco-
menda também que as companhias op-
tem pelo associativismo, uma maneira
de obter melhores resultados. Em pas-
sagem por São Paulo, Minervini rece-
beu a Revista da Indústria.

Revista da Indústria - Embora tenha
crescido, as exportações brasileiras



ainda seguem distantes do potencial do
País. Onde estão as maiores dificulda-
des, principalmente para os empreen-
dedores de pequeno e médio porte?
Nicola Minervini - No método que
chamo de Pime (Promoção, Informa-
ção, Mercado e Empresa). Para uma
empresa chegar ao mercado interna-
cional, tem de trabalhar essas quatro
áreas. Precisa fazer uma boa promo-
ção, criar uma marca, participar de
feiras, ter um catálogo que transmita
suas vantagens competitivas e estu-
dar muito bem as diferenças culturais.

RI - As feiras são o melhor instrumen-
to para promover as exportações?
NM - Eu considero a feira o melhor
instrumento de promoção e pesquisa.
Recomendo, porém, que nunca vá a
uma delas como expositor se você
não a conhece como visitante. Insista
no evento, mas lembre-se de que ele
está na metade do processo de inter-
nacionalização da empresa. Antes de
ir, é preciso selecionar como entrar no
mercado, definir o melhor produto e
efetuar o treinamento.

RI - Em relação aos outros itens do Pime...
NM - Em informação, precisamos
melhorar muito a qualidade. Muitas
vezes não fazemos pesquisa de
mercado e não identificamos qual o
melhor sistema de distribuição e o
regime de tributos. Por exemplo: será
que declaro uma caneta como caneta
ou como um objeto de escrever, pois
aí terá uma classificação alfandegária
diferente? Ao selecionar o mercado,
preciso estabelecer a maneira de
entrar nesse mercado, se posso
mudar a forma de entrada e se
trabalho com um parceiro ou com um

comprador. Será que a minha empre-
sa está suficientemente competitiva
para atacar o mercado externo? Qua-
se sempre é mais difícil vender a idéia
da exportação para a empresa do que
vender o produto no exterior.

RI - Isso parece contraditório.
NM - Parece mesmo não ter sentido.
Mas, se eu quiser vender uma caneta
no exterior sem nunca ter exportado,

vou ter de contratar alguém para
gerenciar a exportação, visitar uma
feira no exterior e muitas vezes desco-
brir que o produto não é o padrão
desejado, que o pessoal do mercado
externo o prefere um pouco mais bri-
lhante e com uma série de modifi-
cações técnicas. Então, vou ao meu
gerente técnico e sugiro que mude a
caneta. Provavelmente, o gerente téc-

nico vai questionar por que eu quero
mudar um produto para vender para
um pessoal que está lá no Egito... O
gerente de produção alegará que faze-
mos a caneta com um tipo de
máquina e vamos precisar de outra,
mais produtiva. E, para encurtar a
conversa, o gerente de compras afir-
ma que vai importar da Coréia e
fazer o drawback. Moral, tudo isso
quer dizer que, quando não há uma
cultura exportadora na empresa, ela
se torna o primeiro concorrente do
gerente de exportação.

RI - E nossas empresas sofrem com
esses problemas?
NM - Sim, particularmente pelo fato
de que 95% delas são pequenas e há
falta de recursos. Pequenas empre-
sas, normalmente, têm duas opções:
ou se especializa em um nicho de
mercado, onde vende serviço, valor
agregado, criatividade, alguma coisa
de diferente, ou trabalha em grupos,
se associa, como nos chamados con-
sórcios de exportação. No mercado
mundial, em uma faixa há multina-
cionais ou as grandes empresas; em
outra, chineses, turcos, tailandeses e
todo o mercado de preços baixos e
de grandes volumes. Mais recente-
mente, a China e os asiáticos já
alcançaram os Estados Unidos pelo
número de patentes registradas. Isso
quer dizer, na prática, que os chineses
estão subindo no mercado interna-
cional, estão melhorando qualidade,
valor agregado e serviços. E, assim,
eliminam uma série de empresas que
antes ocupavam algum espaço e até
diminuem o oxigênio das pequenas
empresas. Então, como a pequena
empresa vai fazer para entrar nesse



mercado? Eu não conheço outra
forma: associatividade.

RI - As experiências de consórcios de
exportação, pelo menos no Brasil, não
são animadoras...
NM - O problema é que temos de
vencer uma grande barreira, que é a
nossa atitude latina. Costumo dizer
que nós, latinos, temos duas virtudes:
desconfiança e individualismo. So-
mos simpáticos, claro, porém no
DNA do latino há o individualismo,
a desconfiança e o imediatismo. E
essas são exatamente as virtudes
contrárias para quem precisa expor-
tar. Porque, para exportar, imediatis-
mo não é possível. É preciso investir,
fazer viagens. Exportação é, por de-
finição, algo de médio e longo prazo.
Infelizmente, aqui na América Latina,
a gente quer resultado para ontem.
Há muitas pessoas que entram para o
mercado de exportação e, como o
resultado não é imediato, logo de-
sistem. Se você se mostra e depois se
retrai, isso é prejudicial.

RI - Esse imediatismo é o maior erro
que as empresas cometem?
NM - Não que seja o maior, mas é uma
dificuldade para exportar, pois é exigi-
da uma série de regras. Primeiro, é
necessário ver se há capacidade de
produção e capacidade exportadora -
e o Brasil tem uma capacidade imen-
sa. Hoje, o País compete de igual para
igual e estamos naquele rol de privile-
giados. Existem várias entidades de
apoio à exportação: Sebrae, Banco do
Brasil, Correios, Apex. Há uma série
de informações, só que muitos em-
presários não buscam essas infor-
mações, existe uma certa resistência

nesse sentido. As empresas não uti-
lizam os instrumentos criados.

RI - Efetivamente, como é feita essa
associação? Devo me aliar ao meu
concorrente para acessar mercados
internacionais ou trabalhar com
empresas de produtos complementares
e distintos?
NM - Na América Latina, é preciso
esclarecer uma série de coisas. A

primeira é que a associatividade tem
sido confundida com consórcio de
vendas. Por exemplo, seis empresas
de calçados criam uma comercial
exportadora, cada empresa vende
para o consórcio, e o consórcio vende
para fora. Pois essa é uma das formas
mais fáceis para que a coisa não
tenha resultado. No modelo italiano,
tão elogiado, existem quase 300 con-

sórcios de exportação, mas só quatro
são de vendas. Os outros são de
serviços. Na América Latina, ou são
consórcios de vendas ou de pro-
moção, aqueles para montagem de
feiras, websites, eventos. Tem se fala-
do em trazer o modelo italiano para
cá, mas isso não funciona. Lá, 75% das
exportações são feitas por pequenas
empresas, enquanto aqui esse nú-
mero não passa dos 5%. Para uma
empresa italiana, é natural a exporta-
ção, pois, com uma hora de avião, o
produto está em outros países. As dis-
tâncias também influenciam.

RI - Que modelo de associativismo
pode funcionar aqui?
NM - A maioria dos consórcios na
América Latina é de poucas empre-
sas, até dez no máximo. Já na Itália,
existem consórcios com mais de
100 empresas. Aqui, não se misturam
as empresas de um mesmo setor,
diferentemente do que ocorre na
Itália, onde toda a cadeia do segmen-
to de moda, por exemplo, está reuni-
da em um único consórcio. Além
disso, existem consórcios plurisseto-
riais. A diferença é que, se um
gerente de um consórcio com mais
de 80 empresas vai pedir empréstimo
em um banco, será mais fácil obter o
crédito do que, por exemplo, um con-
sórcio formado por seis empresas,
com um faturamento menor. Sendo
assim, deve-se misturar empresas de
diversos setores para que a partici-
pação aumente e a concorrência
entre elas diminua. Mesmo que seja
um consórcio de empresas de um
mesmo setor, não haverá problemas
se houver concorrentes, pois vai ser
uma união para oferecer serviços,



não vendas. Se for só de vendas, vão
brigar até pelos centavos.

RI - Ou seja, a empresa deixa de ofer-
tar o produto para oferecer um serviço.
NM - Muito mais do que isso. A
melhor definição de consórcio - ou
melhor, do que defino como Sistema
Integrado de Promoção de Exporta-
ção (Sipe) - é que, na prática, será um
intermediário de serviços de excelên-
cia. O Sipe deve ser uma entidade que
supervisione como cada um dos asso-
ciados pode melhorar ao máximo
a capacidade competitiva. Talvez com
uma embalagem diferente ou um
software inovador, enfim aquilo que
precisa para ser mais competitivo. A
venda tem de ser algo individual.

RI - No caso do Sipe, quem é o indu-
tor? Um agente do governo ou uma
empresa privada?
NM - São entidades. Uma de promo-
ção de comércio exterior, por exem-
plo. Ou o Sebrae, a Secretaria da In-
dústria do Estado de São Paulo, a
Fiesp, que é uma entidade represen-
tativa. Depois, se for possível, uma
associação de categoria. É importante
também fazer um treinamento entre
essas empresas participantes do con-
sórcio, para que todos estejam a par
da situação do mercado.

RI - Há ainda aspectos macro-
econômicos no Brasil que dificultam
as exportações, como infra-estrutura e
câmbio. Mesmo com esses entraves, as
empresas terão condições de competir
por mercados?
NM - Se eu colocar num auditório 200
empresários italianos e perguntar
quais as maiores dificuldades, eles

dirão que o problema é o câmbio, a
valorização do euro em relação ao
dólar. Não tenho dúvida de que no
Brasil falarão de câmbio, ICMS, IPI e
por aí afora, assim como no caso
logístico, pois o transporte brasileiro
custa mais. Para exportar precisam
de duas coisas: suporte público e
capacidade exportadora. Financia-
mento, custo de transporte, infra-es-
trutura, incentivo à exportação, di-

nheiro fácil, tudo isso não depende de
nós. Não posso mudar o câmbio nem
a rodovia, mas posso mudar meu
design, minha embalagem. Se eu tra-
balhar na Pime, é provável que eu
reduza o impacto negativo da situa-
ção macroeconômica e estrutural.

RI - Como o Brasil está em relação aos
seus concorrentes latino-americanos?

NM - O Brasil tem posição de líder
em todo o panorama latino-ameri-
cano com uma pauta de exportação
extremamente diversificada, tanto
em mercados quanto em produtos.
Você imagina que o México exporta
mais do que o Brasil, mas 94% das
exportações são destinadas aos
Estados Unidos. Se amanhã aconte-
cer alguma coisa com os Estados
Unidos, como temos indicações,
fechou o México. O Brasil depende
menos de 20% do mercado norte-
americano, por exemplo. Alguns
países até poderiam ser estudados
como modelo. O Chile é muito ativo
na promoção da exportação. Mas o
mais importante é treinar mais e
talvez explicar um pouco melhor
essa seqüência de atividades, desde
a avaliação da capacidade exportado-
ra da empresa até a maior presença
no mercado.

RI - Ter o mercado local aberto à com-
petição pode interferir na capacidade
exportadora da empresa?
NM - Como consumidores, agora
podemos dirigir aqui no Brasil car-
ros mais bonitos do que há 20 anos.
A abertura nos ensina a ser mais
competitivos. Promove uma seleção
das empresas. Ao mesmo tempo, não
é que exportação seja a melhor
solução para todo mundo, mas é a
melhor escola de competitividade.
O mercado pode estar muito aqueci-
do, mas é importante exportar, já que
a empresa fica mais competitiva.
Porém, tudo tem seu tempo. Se os
empresários se jogarem logo na
exportação, sem sucesso no merca-
do interno, dificilmente terão suces-
so no mercado externo.

Text Box
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