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O objetivo é ampliar em 10% o número de pequenas empresas exportadoras, o que significa 
incluir mais 1,2 mil empresas. 

Incrementar a participação das micro e pequenas empresas no comércio internacional, apoiar 
a manutenção destas no mercado externo e fortalecer as corporações no mercado doméstico 
integram os propósitos do Programa de Internacionalização das Micro e Pequenas Empresas 
lançado hoje (1º), em Brasília, pelo Sebrae. Com a meta de capacitar 4 mil empresas de todo 
o País para atuar no comércio exterior nos próximos dois anos, o Sebrae vai oferecer serviços 
de consultorias, cursos e autodiagnóstico realizado por meio do site 
www.internacionalização.sebrae.com.br, disponível a partir do dia 1º de outubro.  

De acordo com o diretor técnico do Sebrae Nacional Luiz Carlos Barbosa, a partir desse 
diagnóstico será montado um plano de qualificação individual para cada empresa. “Em seguida 
seguem-se as capacitações e outras medidas para dotar a empresa de condições para 
exportar. Finalmente inicia-se o processo de promoção comercial, em que a pequena empresa 
será apresentada ao comércio internacional e realiza suas exportações”, explica.  

Já foram aprovados recursos para dois projetos: um do setor de petróleo e gás e outro para o 
Estado do Espírito Santo, afirma Barbosa. “Temos ainda diversos projetos em gestação, o que 
nos permitirá cumprir e ultrapassar a meta mínima de 4 mil empresas atendidas”, completa. A 
estimativa é que pelo menos 30% das micro e pequenas já exportem em 2010. “Para alcançar 
este objetivo, selecionamos pequenas empresas que já estão mais bem preparadas e, 
portanto, muito próximas de exportarem”. 

O Programa de Internacionalização das Micro e Pequenas Empresas está alinhado ao Programa 
de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançado em maio deste ano pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e tem como parceiros o Banco do 
Brasil, Apex-Brasil e Confederação Nacional da Indústria (CNI). “O programa de 
internacionalização é importante para a competitividade da economia brasileira, pois pequenas 
empresas exportadoras têm condições de enfrentar a concorrência acirrada tanto lá fora como 
no mercado interno”, ressalta Barbosa. Segundo ele, o propósito é ampliar em 10% o número 
de pequenas empresas exportadoras, isso significa incluir mais 1,2 mil empresas. 

De acordo com a última pesquisa sobre o setor, realizada pelo Sebrae em parceria com a 
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), cerca de 12.998 micro e 
pequenas empresas venderam seus produtos no exterior em 2006, ante 13.538 no ano 
anterior, representando queda de 2,6% em relação a 2005. As exportações totais cresceram 
16,3% em 2006, na comparação com o ano anterior, com valores de US$ 137,6 bilhões, sendo 
o quarto ano de crescimento, com alta acumulada de 22,9%.  

Nos últimos anos, registrou-se também crescimento no valor médio exportado pelas micro e 
pequenas. Entre 2005 e 2006, o aumento foi de 5,8% entre as microempresas e de 11,3% 
entre as pequenas. Em 2006 aumentou o valor exportado pelas micro e pequenas: cresceu 
2,4% para as microempresas, com um montante de US$ 148,5 milhões, e 6,1% para as 
pequenas, com valor de US$ 1,76 bilhão. No período, as exportações das grandes empresas 
cresceram 12,7%, somando um montante de US$ 100 bilhões. Em contrapartida, a 
participação das MPES no valor total das exportações caiu continuamente nos últimos anos. 
Após o pico de 2,3%, em 1999, elas caíram para 1,4% em 2006. 

 



Ainda segundo o estudo, em 2006, 81,1% do total exportado por microempresas e 74,1% das 
pequenas constituíram-se de artigos manufaturados. A lista é liderada por calçados e 
vestuário, que atingiram US$ 5,8 milhões cada, mas também inclui madeira serrada ou 
fendida, móveis e suas partes e pedras preciosas e semipreciosas. Já os empreendimentos que 
atuam na área de tecnologia tiveram expansão de 22%. As MPE exportadoras se concentram 
nas regiões Sul e Sudeste (quase 95%), encabeçadas por São Paulo (47%), Rio Grande do Sul 
(16,2%), Minas Gerais (8,6%), Santa Catarina (7,7) e Paraná (7,6). 
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