


As fortíssimas turbulências que atingiram o
mercado financeiro internacional na primei-
ra quinzena de outubro - e ainda vão reper-

cutir por um bom tempo - faziam parecer que o
mundo iria acabar. Ou pelo menos que os negócios
internacionais estariam extintos para sempre, ta-
manha a volatilidade do câmbio. Mas para quem
atua na área, o terremoto que abalou Wall Street
e espalhou tsunamis mundo afora é parte de uma
economia globalizada da qual o Brasil, cada vez
mais, faz parte, com um papel de grande relevân-
cia. Não há mais a opção de se isolar, como já
fez em alguns momentos de sua história. O Brasil
agora é o "B" da BRIC, sigla criada na Europa e
nos Estados Unidos para se referirem às quatro
potências emergentes do mundo: Brasil, Rússia,
índia e China.

Ou seja, o País se destaca hoje no cenário polí-
tico e econômico mundial. Isso significa que nossa
economia estará cada vez mais internacionalizada,
seja com acordos regionais, como o Mercosul, por
exemplo, ou com acertos bilaterais (país a país). E,
principalmente porque o mundo não vai acabar por
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O bazar conta com
produtos importados
quase sem competidores
nacionais

causa do calote das hipotecas em Wall Street,
tão logo os mercados voltem à normalidade,
os fluxos de negócios internacionais retomarão
sua trilha de expansão.

Os supermercados não estão fora deste
processo, e a presença de produtos estrangei-
ros nas prateleiras mineiras é crescente. Dados
da Associação Brasileira de Supermercados
(ABRAS) mostram que em 2005 a participação
de produtos importados nas vendas dos super-
mercados era de 2,13%, em 2006 o número
passou para 3,08%, e no ano passado chegou a
4,82%. Do mesmo modo, empresas supermer-
cadistas multinacionais que operam no Brasil
têm exportado produtos nacionais para suas
matrizes; assim como fornecedores brasileiros
conquistam dia a dia um espaço maior nas
prateleiras do mundo.

SUPERNOSSO
De olho neste mercado que tem tudo para

crescer, Ronaldo Peixoto, diretor comercial
e de marketing da rede de supermercados
SuperNosso, afirma que tanto o SuperNosso,
como também o Apoio Mineiro são impor-
tadores há mais de 10 anos. "Os primeiros
produtos, como o bacalhau norueguês e as
bebidas chegaram às nossas prateleiras no
final dos anos 90". Ele conta que o início foi
muito difícil, pois não havia um mercado tão
aberto como hoje, e o imposto de importação
era proibitivo. "Tivemos que estudar muito a
legislação de importação. Muitos exportado-
res também não sabiam nem como registrar
os produtos no Brasil".

Mas foi somente em 2001 que a empresa
colocou a importação como foco nos seus ne-
gócios, e hoje o mix de produtos importados do
SuperNosso possui mais de 1.500 itens, distri-
buídos em várias categorias como por exemplo
bazar, bebidas (com maior peso em vinhos),
pães, conservas, geléias, azeites, peixes em
lata e in natura, queijos, doces, sucos, patês,
chocolates, cereais. Esses produtos são oriun-
dos da Europa, China e América do Sul.

Depois de tanta pesquisa, a empresa se
profissionalizou neste assunto, e toda impor-
tação é feita diretamente pela equipe inter-
na de comércio exterior, que contata forne-
cedores internacionais sem interferência de
qualquer intermediário. "Nosso know how foi
adquirido por meio de treinamento técnico e
prático constante como viagens internacio-
nais, degustações e cursos. Participações em
várias rodadas de negócios, com provedores
internacionais".

Além disso, houve capacitação também
da equipe de chão de loja (somelier, enólo-
go, enófilo, especialista em queijos, peixes e
atendentes de produtos importados em geral)
para esclarecimentos de dúvidas advindas dos
consumidores. O trabalho da empresa da área
de importação é tão intenso que os resulta-
dos já podem ser mensurados. "Hoje podemos
brindar, pois as importações já somam 7% no
nosso faturamento".



As bebidas, como a
cerveja, estão entre os
produtos fabricados fora
do Brasil que ampliam
sua presença no dia a dia
do consumidor brasileiro

EXPORTAÇÃO
Se por um lado os supermercadistas estão

importando para oferecer produtos diversifi-
cados para seus consumidores, por outro os
fornecedores já aprenderam que o caminho
inverso também pode trazer bons lucros. Os
refrescos em pó, macarrão, mistura para bolos
e o achocolatado produzidos pela Vilma Alimen-
tos, por exemplo, já estão sendo comercializa-
dos em Angola, Bolívia, Estados Unidos, Cabo
Verde, Japão.

Mas, para conseguir levar esses produtos
a esses países, a empresa se preparou desde
2005. "Nosso primeiro contêiner foi embarca-
do no segundo semestre de 2006, e essa foi
uma de nossas maiores conquistas daquele

ano", relata Cézar Tavares, diretor comercial
e de marketing da empresa. No ano de 2007,
as exportações da Vilma chegaram a US$ 150
mil. Em 2008, avançaram ainda mais e já con-
tabilizam US$ 500 mil. Esse valor corresponde
a 0,25% do faturamento da empresa. "Esse
retorno ainda é pouco, mas para nós é muito
significativo, uma vez que é o retorno de um
novo conceito de vendas, que deu certo". As
perspectivas para 2009 são muito boas e o
faturamento com a exportação deve chegar a
US$ 1 milhão.

Somente em feiras, viagens e remessas de
amostras foram investidos US$ 500 mil. Além
disso, a empresa precisou fazer outras adequa-
ções. "A exportação é uma unidade de negócio
absolutamente distinta da operação interna da
empresa". Dentre todos os desafios que uma
empresa enfrenta para entrar no mercado ex-
terno, Cézar destaca três como mais difíceis:
a logística, a adaptação do produto ao novo
consumidor e a competitividade.

ENCOMENDA DA ONU
A primeira experiência de exportação da

Itambé aconteceu em 2003, quando venceu
uma concorrência para fornecer leite em pó
para a Organização das Nações Unidas (ONU).
De lá para cá, tudo mudou e atualmente ela
exporta leite em pó, condensado e evaporado,
além do creme de leite entre outros para mais
de 65 países. Cerca de 30% do faturamento
da empresa está atrelado ao mercado externo,
que recebe cerca de 84 mil toneladas de pro-
dutos lácteos. Em 2009, as expectativas são de
que as exportações cresçam 50%, em relação
ao ano de 2008.

Mas antes de conseguir esse feito, a em-
presa teve de enfrentar vários problemas de
ordem burocrática. Entre as principais dificulda-
des para exportar, André Luiz Massote Montei-
ro, gerente de exportação da,ampresa destaca
a burocracia brasileira, que ainda atrapalha e
encarece as exportações. "Nossos portos e
ferrovias não possuem eficiência necessária
para competir com outros grandes produtores
de lácteos no mundo".



Pneus importados
chegam para competir
no mercado brasileiro

Além da burocracia, houve a necessidade
de adaptações internas, como alterações nas
embalagens para atender às legislações de
cada país. "Um bom exemplo das adaptações
estão são os rótulos, que são comercializados
nos idiomas inglês, espanhol, português, fran-
cês, árabe e chinês".

A empresa conta com um gerente para
controlar o departamento de exportação. Os
funcionários deste departamento falam quatro
idiomas, inglês, francês, espanhol e português.
"Contamos com uma equipe treinada para
atender aos clientes espalhados nos 65 países
que atendemos".

SUPERMINAS
Para colaborar com o supermercadista que

esteja interessado comercializar produtos im-
portados ou exportar, mas que ainda possui
uma ou outra dificuldade nessa área, a 22a Su-

perminas traz o Espaço de Negócios Internacio-
nais. Vários países já confirmaram presença no
evento, entre eles Argentina, Portugal, Estados
Unidos, Moçambique e índia. Eles estarão na
Superminas com objetivos distintos, mas uma
coisa é certa, todos vieram à procura de novas
oportunidades de negócios.

De acordo com Ramon Delgado, cônsul geral
da Argentina em Minas Gerais, as possibilida-
des de negócios da 22a Superminas vão estrei-

tar ainda mais as relações comerciais entre os
dois países, que já são muito boas. Já existem
muito produtos argentinos sendo comercializa-
dos nos supermercados mineiros, como vinhos
finos, óleos de oliva, cereais, geléias, doce de
leite e frutas secas. Porém também estão de
olho nos produtos brasileiros, e já se preparam
para levar para seu país bebidas, artesanato e
frutas, especialmente a jabuticaba.

NA ÁSIA
Os representantes da índia vêm à 22a Su-

perminas para estreitar laços com o setor su-
permercadista. O foco deles não está somente
na importação e exportação de produtos entre
os dois países. Querem, na verdade, transfe-
rência de know how para abrir os primeiros su-
permercados em seu país. "Praticamente não
existem supermercados na índia, agora é que
os primeiros estão sendo abertos, e precisa-
mos aprender como funciona esse segmento,
e então vamos à Superminas para aprender",
explica Leonardo Ananda, vice-diretor da Câ-
mara Comércio Índia-Brasil.

Alguns empresários indianos que desejam
investir nessa área estarão presentes na Con-
venção à procura de troca de experiências.
Outros vêm em busca de parcerias mineiras
para abrir os seus negócios. Apesar da relação
recente, já existe uma troca de mercadorias
entre esses dois países. De Minas Gerais, a
índia já recebe a cachaça Diva, oriunda de Di-
vinópolis. "Única cachaça que existe na índia",
garante Leonardo Ananda. Além da cachaça, a
índia está comprando alimentos processados
do Brasil. O país ainda precisa de água mineral,
produtos para microondas, frutas e legumes
do Brasil.

NA ÁFRICA
A Câmara de Comércio Brasil Moçambique

aponta várias oportunidades de negócios em
Minas Gerais. "Queremos que Minas conheça
Moçambique, um país com grande potencial
comercial e que não é muito conhecido por
aqui, apesar dos nossos laços semelhantes",



explica Paulo Henrique Rage, diretor comercial
da Câmara. Segundo Rage, somente 1,7% da-
quilo que Moçambique consome é oriundo do
Brasil, ou seja/fiada mais que U$ 2 milhões.
Destes, destacam-se frutos do mar, como por
exemplo camarão, lagosta e lula.

Os representantes de Moçambique estão
interessados também em empresas brasileiras
que queiram investir na produção, em terras
que estão disponíveis naquele país. "O clima e
o solo são semelhantes aos do Brasil, e por isso
produzir em Moçambique seria uma experiên-
cia positiva para investidores brasileiros".

AMÉRICA DO NDRTE
Os representantes da Câmara Americana de

Comércio (Amcham) vão levar várias empresas
americanas para conhecera Superminas. "Exis-
tem muitos empresários querendo vir, pois eles

descobriram que existe uma feira, onde pratica-
mente vão estar todos os supermercadistas do
Brasil", explica Rodrigo Oliveira, coordenador
de serviços e produtos da Amcham.

A maioria dessas empresas está interes-
sada em colocar seus produtos nas prateleiras
dos supermercados, ou mesmo oferece-los,
mas ainda não sabem como fazer, nem que pro-
dutos específicos os supermercadistas estão
procurando. "Vamos fazer essa ponte entre os
supermercados e as empresas americanas que
estão interessadas em exportar para o Brasil".

De acordo com Rodrigo, num primeiro mo-
mento, os americanos estão querendo trazer
seus equipamentos de tecnologia para os su-
permercados e toda sua cadeia produtiva e
levar para os Estados Unidos alguns produtos
alimentícios. "A nossa participação na Super-
minas vai nos abrir um leque de oportunidades

Os vinhos sempre
foram itens importados

presentes nos
supermercados, mas

nos últimos anos
multiplicaram sua

presença nas gôndolas



que nós já estamos vislumbrando, há algum
tempo, mas ainda não temos noção da gran-
diosidade que podemos conseguir".

EUROPA
De acordo com Maria das Graças Reis, vice-

presidente da Câmara Portuguesa de Comércio
no Brasil - Minas Gerais, o Consulado português
vem à Superminas com dois focos distintos.
Um deles é fortalecer a presença dos produtos
portugueses no mercado mineiro, por meio do
setor supermercadista e potencializar a parti-
cipação dos produtos e marcas portuguesas,
ofertadas ao consumidor, através da diversi-
ficação de produtos, em especial os que se
enquadram no conceito gourmet.

Outro foco do consulado é criar uma ro-
ta de relacionamento direto entre os empre-
sários portugueses e mineiros. Na pauta de
exportações de Portugal para Minas Gerais,
os veículos automotores e reatores nucleares
corresponderam a 63% de um valor total de
US$ 4,4 milhões de negócios realizados no
ano passado. Em 2007, as frutas: cascas de
cítricos e de melões vindos de Portugal tiveram
um crescimento de 23,5% em relação a 2006.

Dentre outros itens portugueses que já estão
nas prateleiras dos supermercados mineiros,
podemos destacar bebidas, líquidos alcoólicos
e vinagres. Até agosto de 2008, Portugal ex-
portou 20 itens diversos para Minas Gerais,
enquanto que em todo o ano de 2007 houve a
movimentação de 25 itens.

APOIO DO GOVERNO AÉCIO
De acordo com Juliane Whyte, diretora-

adjunta da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, a internacionalização da Su-
perminas vem a calhar com as ações da Central
Exportaminas de fomentar novos negócios aos
empresários mineiros, bem como tornar o Es-
tado de Minas Gerais referência comercial no
cenário internacional.

O Exporta Minas faz parte do Projeto Estru-
turador "Inserção Competitiva das Empresas Mi-
neiras no Mercado Internacional", no âmbito do
Programa "Estado para Resultados", do Governo
do Estado de Minas Gerais e, assim, busca di-
versificar e ampliar a pauta exportadora mineira.
"Apontar a Superminas como uma feira de negó-
cios internacionais proporcionará às empresas
mineiras novas oportunidades de realização de



negócios, além de promover uma ocasião de atuali-
zação de tecnologia e contato direto com a realidade
do mercado no mundo", relata Whyte.

Ela diz quefse o supermercadista que deseja
importar ou exportar tiver muitas dificuldades, ele
pode buscar o auxílio da Central Exportaminas por
meio de telefone 0800-770-7087, e receberá uma
resposta em 48 horas. Há também informações
no Portal Exportaminas, que traz também artigos
e cartilhas pertinentes a assuntos de comércio
exterior, importação e exportação. Pode também
agendar reuniões com consultores da Exporta-
minas, que estão à disposição para orientar o
supermercadista no que for necessário. "Estare-
mos presentes também no Espaço de Negócios
Internacionais da Superminas, e todos serão bem-
vindos ao nosso estande". •
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