
Mercado externo
exportação

necessidade - cada vez
mais premente em razão
da economia globalizada -
de as empresas internacio-
nalizarem seus negócios
impõe ao setor produtivo o
desafio de conquistar de

modo profissional, consistente, pere-
ne e rentável novos mercados. Sobre-
tudo para as empresas de pequeno e
rnédio porte, o processo de expandir a
atuação por mercados além das fron-
teiras do País conta com uma ferra-

menta de negócios bastante eficaz: as
missões empresariais.

Não sem razão, diversas entidades
privadas e órgãos oficiais se dedicam
a promover esses eventos de "olho"
na expansão das empresas brasileiras
para o mercado externo.

Os modelos. Basicamente, são reali-
zados dois tipos de missão: a comer-
cial e a técnica. A primeira é direcio-
nada a eventos de negócios em que os
participantes têm a oportunidade de
estabelecer contatos comerciais com
potenciais compradores e/ou forne-

cedores. Já as missões técnicas visam
o contato com centros tecnológicos
ou indústrias, onde os empresários
(ou executivos) podem conhecer no-
vas tecnologias, produtos, processos
ou serviços que agreguem valor às
suas respectivas empresas.

De acordo com a Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportação e In-
vestimentos (Apex-Brasíl) - que pro-
move missões empresariais desde
2004 -, a maioria dos eventos tem sido
direcionada para mercados não tradi-
cionais. Ou seja: aqueles que a classe
empresarial normalmente não con-



Divulgar a empresa

Observar a realidade do mercado visitado.

Obter informações técnico-comerciais
importantes para a concretização
de negócios.

templa em seus projetos de exporta-
ção, principalmente por desconheci-
mento das possibilidades de realiza-
ção de negócios. "Procuramos apre-
sentar novas alternativas às empresas
brasileiras para o desenvolvimento de
negócios", explica Michele Cande-
loro, gestora de projetos da área de
Mercados Regionais da Apex.

A Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) também é
bastante atuante na realização de mis-
sões empresariais bem estruturadas.
Somando a participação de empresá-
rios em feiras e em missões, a Fiesp já

contabiliza, desde 2006, o atendimen-
to a cerca de 500 empresas, que inicia-
ram - por meio de missões empresa-

riais organizadas pela entidade - um
importante diálogo com empresários
dos Estados Unidos, do Peru, Chile,
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Japão, da Itália, Alemanha, Bolívia,
França e China.

Em junho passado, por exemplo, a
Fiesp promoveu uma missão empresa-
rial para Portugal e Espanha, evento fo-
cado nas pequenas e médias indústrias.
As mais de 30 empresas participantes
realizaram cerca de 200 encontros de
negócios, todos objetivando a entrada
no vigoroso mercado europeu. Milton

Negócio fechado. Os dois anos de
experiências bem-sucedidas no mer-
cado nacional motivaram as proprie-
tárias da confecção Lilly Sarti, Lívia e
Renata Sartí, a buscar a internaciona-
lização da empresa.

Ao pesquisarem como funcionam
as ferramentas brasileiras para ex-
portação, as empresárias decidiram
apostar alto na inserção de seus pro-

LIVIA E RENATA SARTI:
apostam nas missões da Fiesp para
conquistar o mercado Europeu

Bogus, diretor do Departamento da
Micro, Pequena e Média Indústria
(Dempi) da Fiesp/Ciesp, que chefiou a
comitiva de 50 integrantes, enfatiza:
"As missões permitem aproximar as
empresas brasileiras de estrangeiras,
visando a promoção e o desenvolvi-
mento de novos negócios. No entanto,
a sinergia com empresas estrangeiras
não é só para exportação e importação,
mas, principalmente, para desenvolver
parcerias e joint-ventures bilaterais".

dutos no mercado europeu. E con-
seguiram. Maria Cecília Chede, ge-
rente de expansão da marca, integrou
a missão empresarial da Fiesp para
Portugal e Espanha.

Nos dois países, realizou encon-
tros que contribuíram para a concreti-
zação de negócios. Resultado: a con-
fecção acaba de enviar a primeira re-
messa de roupas da grife para o Velho
Continente.

Cecília reconhece nas missões
empresariais "uma oportunidade
valiosa de ganho de experiência", que
pode ajudar na captação de novos
clientes internacionais. A Lilly Sarti
chegou ao mercado há dois anos pela

visão empreendedora das irmãs Re-
nata e Lívia, com a proposta de pro-
duzir roupas de alto padrão para mu-
lheres jovens. "Elas começaram timi-
damente com um showroom, Hoje,
têm loja na sofisticada região dos
Jardins e na Daslu, ambas em São
Paulo", conta a gerente. E, agora, ini-
ciam a internacionalização da marca
pelo exigente mercado europeu.

Uma história diferente, mas não
menos vitoriosa, é a do empresário
Jorge Alcade, do setor de materiais
elétricos, com atuação em Jaú, no in-
terior paulista. Alcade não pensava
em participar de missão empresarial
internacional por acreditar que seu
produto não teria mercado lá fora.
Quebrou a resistência e integrou a
missão da Fiesp para Portugal e
Espanha, em julho passado. Para sua
surpresa, antes mesmo de embarcar,
recebeu a notícia de que algumas
empresas dos dois países já haviam
demonstrado interesse por seu produ-
to. "Eu me inscrevi sem expectativas.
Achei que não teria nenhum agenda-
mento", conta o empresário, agora
otimista com as perspectivas de con-
cretizar negócios. Dois empresários -
um português e outro espanhol - se
interessaram pelo produto da empre-
sa de Alcade. O desenho do acordo,
em andamento, com as empresas
européias será o mesmo: elas man-
darão para o Brasil o produto semi-
acabado para ser finalizado aqui.
"Estamos discutindo os processos
burocráticos para que, em seis meses,
possamos iniciar efetivamente os
negócios", comemora o empresário
brasileiro. Ele acrescenta uma valiosa
dica: "Senti que este é um bom
momento para a empresa brasileira lá
fora. Estão de 'olho' no Brasil!" ••
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