
Antes de exportar, é preciso se informar 
Juliana Portugal 
 
Conhecer o comércio exterior abre oportunidades para empresários 
 
Não é porque o dólar apresentou uma alta que, de repente, qualquer empresa pode passar a 
exportar para aproveitar a fase,. Ás micro e pequenas empresas devem saber que o caminho 
para quem pretende exportar é longo e exige bastante preparação. 
 
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) oferece informações 
e assessoria aos empresários que pretendem investir no mercado internacional. Além de 
promover feiras, missões de negócios para diversos setores. 
 
De acordo com o diretor de Negócios da Apex, Maurício Borges, as principais dúvidas dos 
empresários que procuram a agência estão relacionadas aos concorrentes, preço médio que o 
produto terá em outras localidades, dados sobre a população local, entre outras questões 
sobre o mercado. 
 
Essas respostas fazem diferença para o empreendedor.Dessa forma, ele estará mais preparado 
para se prevenir quanto a qualquer imprevisto. Entre eles, Borges destaca a dificuldade de 
trabalhar com outra moeda. "Há a necessidade de construir um novo preço para o produto. 
Apenas converter o seu valor atual para a nova moeda não dará a sua verdadeira dimensão." 
 
A Prefeitura de Santo André também presta auxílio aos empresários que visam ao mercado 
externo. Há na cidade o Serviço de Apoio à Exportação (SAX) que oferece consultoria gratuita 
para MPEs. O programa, criado em 2004, já atendeu mais de 78 empresas. 
 
Segundo o gerente do SAX, Everton Prates além de saber todas as informações básicas para 
exportar, é preciso que conste no contrato social da empresa que ela está habilitada a fazer 
isso. 
 
"Para alcançar sucesso no mercado internacional, é imprescindível que a empresa cumpra 
rigorosamente todos os acordos, que englobam questões como prazos, preços e modelos de 
produto", diz Prates. Ele ainda acredita que a exportação seja um caminho viável tanto para as 
grandes empresas quanto para as pequenas. "Hoje a concorrência é global: se a empresa não 
for para fora do País, as estrangeiras virão para cá." 
 
Para os interessados em expandir a clientela, Borges diz que, para que não haja tantos 
problemas com as diferenças nas negociações, é recomendável que o empresário busque 
primeiramente mercados mais parecidos, como por exemplo os países da América Latina. 
 
O processo para início das negociações internacionais pode durar de três meses a um ano. 
Borges explica que, a partir dos primeiros contatos até o fechamento do negócio há um longo 
processo, que começa pela apresentação de amostras do produto até verificar se é preciso 
algum ajuste para adaptar a mercadoria aos novos clientes. Borges ressalta que o empresário 
deve ter flexibilidade caso seja preciso fazer alterações no produto. "O empreendedor terá 
mais trabalho , mas também venderá mais e terá mais lucro." 
 
Para as empresas que exportam, os esforços vão desde questões de logística até a aspectos 
culturais ligados ao consumidor a ser conquistado. Mas as vantagens são muitas, a começar 
pelo maior fatura-mento. "A empresa passa a depender menos do mercado brasileiro, ganha 
mais competitividade". 
 
VOLTADA PARA O MUNDO 
 
Há 12 anos, quando surgiu a Novo Mel, empresa que fabrica produtos apícolas, o objetivo de 
sua abertura era focar no mercado internacional. Um potencial cliente no Japão demonstrou 
bastante interesse pelo produto e abriu essa oportunidade para a empresa. 
 



Depois de um tempo, com o fim do acordo, a empresa voltou suas atenções também para o 
mercado interno. Segundo o dono da empresa, Carlos Render, com a participação em feiras 
tanto no Brasil como no exterior, o número de clientes aumentou e hoje a empresa concentra 
compradores no México, Angola e China. 
 
O plano de Render é que, no máximo em cinco anos, metade do faturamento da empresa 
venha do exterior. Mas para isso, alguns cuidados são necessários: "Receber o pagamento 
adiantado e buscar referências dos clientes ajuda a evitar problemas." 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 09 nov. 2008, Oportunidades, p. Co4 e Co6. 


