
Exportação é um novo começo para a empresa 
Juliana Portugal 
 
Processo é comparável à abertura de um negócio 
 
O planejamento para começar a exportar é tão complexo quanto a abertura de uma empresa, 
o que pode parecer desanimador para micro e pequenas empresas. Prova disso é que, 
segundo o diretor-administrativo-financeiro do Sebrae-SP, Milton Dallari, apenas 11 mil dessas 
empresas exportam no Brasil. "Falta de conhecimento e de planejamento adequado é o que 
explica o número reduzido das pequenas na exportação", diz o consultor. 
 
O empresário William Pesinato, dono da Fami-Itá, empresa familiar que fabrica acessórios 
médicos faz parte daqueles empreendedores que sabem das dificuldades e mesmo assim 
investem nas negociações internacionais. 
 
Pesinato está no comando da empresa há 20 anos, e segundo ele, a participação em feiras 
internacionais é a maneira mais fácil de" estar em contato com possíveis clientes, fechar 
acordos e mostrar os produtos para os demais mercados. 
 
Para garantir o sucesso nas exportações, ele assegura que além de buscar por referências 
seguras sobre os possíveis clientes, a produção da empresa merece cuidado redobrado. "É 
preciso estar atento à qualidade do produto, pois uma simples troca de mercadoria, por 
exemplo, fica mais complicada nesta situação." 
 
A primeira etapa que a empresa enfrentou como exportadora foi há 30 anos. Depois de passar 
por uma fase de crescimento mais lento, há 15 anos a empresa voltou a intensificar os 
esforços em negociações no exterior. "O objetivo inicial era o mercado local, mas estávamos 
abertos para quaisquer oportunidades, onde quer que surgissem, e tratamos de aproveitar a 
chance." 
 
Para Pesinato, após o primeiro negócio fechado fora do País, a tendência é que o ritmo de 
vendas cresça, impulsionando o capital de giro. da empresa. Atualmente, cerca de 20% do 
faturamento da Fami-Itá é proveniente de suas vendas na América Latina. 
 
Por conhecer os empecilhos que existiriam caso deixasse de exportar, Pesinato nunca pensou 
em parar, mesmo nos momentos de Crise. De acordo com ele, para voltar a vender para fora 
depois seria muito mais complicado, pois teria de reconquistar a clientela e ainda reencontrar 
seu lugar. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 09 nov. 2008, Oportunidades, p. Co4 e Co6. 


