


Em dois anos, 12.971 micro e pequenas
empresas (MPEs) no País farão negócios no
mercado internacional. A meta está incluída
na Estratégia Brasileira de Exportação, anun-
ciada em setembro pelo governo federal, que
pretende ampliar em 10% o número de em-
preendimentos de pequeno porte que atuam
no comércio exterior até 2010. Para atingir
esse resultado, já estão em andamento ações
para melhorar infra-estrutura logística e am-
pliar mecanismos de crédito e financiamento
às exportações. O esforço conta com a cola-
boração de parceiros como Sebrae e Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil), que pretendem
facilitar a vida das MPEs.

Mas, antes de se candidatar a indicador na
estatística federal, o empresário precisa ter na
ponta do lápis algumas informações estraté-
gicas: quem é o cliente, quanto ele está dis-
posto a pagar, que padrões exige, quem são
os concorrentes, qual a capacidade produtiva
ociosa. Além disso, precisa se fazer uma per-
gunta crucial: afinal, o produto interessa ao
consumidor estrangeiro?

A lista é longa, mas nada para arrancar os
cabelos. O Sebrae construiu uma plataforma
para ajudar os empresários a conhecer seu
próprio negócio e a aparar as arestas para co-
meçarem a exportar. O portal www.internacio-
nalizacao.sebrae.com.br oferece um serviço
chamado Autodiagnóstico pelo qual o empre-
endedor identifica em que estágio se encontra
para se lançar no comércio exterior. O serviço
é útil até para quem está começando do zero.
"Lá tem, por exemplo, uma pergunta sobre
qual é a estratégia de formação de preço que
o empresário usa. Se ele responder que não
tem nenhuma, vamos encaminhá-lo então
para um curso de formação de preço, porque
sem saber isso ele não passa da fronteira", ex-
plica Louise Machado, coordenadora do Pro-
grama de Internacionalização do Sebrae.

Lançada em outubro, a iniciativa integra a
Estratégia Brasileira de Exportação, construída
dentro da Política de Desenvolvimento Produ-
tivo (PDP), anunciada em maio pelo governo.
O programa do Sebrae pretende preparar as
MPEs para a exportação desde que são cria-
das. "Trabalhamos desde o diagnóstico para
avaliar o potencial de internacionalização da
empresa até o ponto em que ela está pronta
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para acessar o mercado internacional. É um
modelo que tem uma trilha de atendimento
com início, meio e fim", diz.

A meta do Sebrae é atender 4 mil empre-
sas em dois anos, e incluir parte delas na meta
da PDP. Junto com o Autodiagnóstico, o por-
tal oferece informações sobre como exportar,
dados do comércio exterior e cursos on-line
gratuitos para os empreendedores. Depois de
passar pela análise virtual, um consultor do
Sebrae vai até o empreendimento para fazer
um segundo diagnóstico do processo produ-
tivo, da equipe, da gestão e até do próprio em-
presário. Com as informações são elaborados
dois planos: um de qualificação e outro de
internacionalização.

Quem já exporta sabe que planejamento
nunca é demais. A P3D, empresa do Centro
Incubador de Empresas Tecnológicas (Cie-
tec), foi fundada em 2003 e começou o pro-
cesso de internacionalização em 2005. Para o
diretor Mervyn Lowe, é fundamental ter todos
os aspectos do negócio detalhados e contabi-
lizados, e ainda deixar margem para os impre-
vistos. 'A minha recomendação é: faça o plano

de negócios com margens absolutamente
conservadoras para estimar o investimento
necessário para operar no mercado interna-
cional. Aí, lá no final, pegue esse valor e mul-
tiplique por dois, porque é o que se vai gastar,
na prática, nessa empreitada", aconselha.

Momento único

A primeira coisa que a P3D avaliou ao
decidir pela internacionalização foi se o pro-
duto servia ao mercado externo e se havia
concorrentes estrangeiros. Lowe chegou à
conclusão de que o software desenvolvido
era único no mundo e resolveu partir para a
ação. "Decidimos investir fora do Brasil por
ser um momento único, em que uma peque-
na empresa brasileira não tem concorrentes.
Isso é uma janela no tempo que não sabe-
mos quanto vai durar", conta.

A P3D desenvolve lousas eletrônicas com
imagens tridimensionais e realidade virtual e
já começou o processo de internacionaliza-
ção, tendo que romper o tabu de que o Brasil
não tem tradição de software. Foram três anos

e meio de investimento em canais de venda,
participação de feiras e missões internacio-
nais. O ponto de partida foi um escritório na
Espanha, onde começaram os testes com tra-
dução, suporte remoto e busca de parceiros
para distribuição. Atualmente a tecnologia é
exportada para 12 países, incluindo Estados
Unidos, Alemanha e Finlândia. No Brasil, cerca
de 150 instituições já usam a lousa eletrônica.

São cerca de US$ 400 mil exportados
anualmente, o que representa 20% dos ne-
gócios da empresa. A idéia é ampliar a fatia,
mas, em meio à crise que os mercados mun-
diais enfrentam neste final de ano, Lowe está
satisfeito por não depender das exportações.
"O dólar subindo para nós é ruim, perdemos
competitividade porque o custo do produto
sobe. Qualquer grande flutuação de mercado
é prejudicial, altera as planilhas de investi-
mento, e isso nos afeta", diz. A empresa cres-
ce em média 50% ao ano e já conquistou três
prêmios internacionais em educação - dois
na Espanha (Innova/Espanha 2006 e 2008) e
um na Suíça (Worlddidac Award 2006).

A P3D contou com o apoio da Apex-Brasil
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e da Associação para Promoção da Excelência
do Software Brasileiro (Softex) para participar
de feiras internacionais e contratar consulto-
res. Segundo Lowe, sem apoio, as pequenas
empresas não têm condições de concorrer no
mercado mundial. "É muito dinheiro e mui-
to tempo para ver o retorno. Se eu soubesse
o que me esperava, acho que teria pensado
duas vezes. Eu não tinha a mínima noção do
quão pouco dinheiro e informação eu tinha e
quanto demoraria essa brincadeira", afirma.

A proposta dos programas do governo
federal e do Sebrae é justamente aliviar esse
fardo. Ao todo, 23,5 mil empresas brasileiras
operam no mercado internacional, sendo
que 50,6% são MPEs e 24,5% são empresas
de médio porte, segundo informações do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC). "Elas represen-
tam parte essencial da economia brasileira e
geram a maior parte dos empregos, e esse
apoio é condição estratégica para países que
precisam elevar as metas de desenvolvimen-
to e aumentar a participação no comércio
internacional", diz Cândida Maria Cervieri,
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diretora do Departamento de Micro, Peque-
nas e Médias Empresas do MDIC.

A Política de Desenvolvimento Produtivo
(PDP) pretende dar sustentabilidade ao atu-
al ciclo de expansão da economia nacional e,
além de aumentar em 10% o número de MPEs
exportadoras, foram definidas outras três
macrometas: aumentar para 21% a taxa de
investimento fixo em relação ao PIB; ampliar
a participação das exportações no comércio
mundial para 1,25%; e elevar o gasto privado
em pesquisa e desenvolvimento para 0,65%.

O papel relevante das MPEs fez o go-
verno prever ações específicas, como a re-
gulamentação da Lei Geral e medidas para
melhorar gestão e capacidade de inovação.
"As MPEs brasileiras aceleram o ritmo de de-
senvolvimento não somente no sentido eco-
nômico, mas no de promover uma melhor
distribuição de renda, pois geram empregos,
divisas, aumentam a capacidade brasileira de
inovação e desenvolvimento tecnológico, e
contribuem para reduzir desequilíbrios re-
gionais", destaca Cândida.

O grupo das MPEs teve o melhor desem-
penho relativo da economia no ano passado,
ampliando as exportações em 25,4% de 2006
para 2007, passando de USf 2,4 bilhões para
US$ 3 bilhões. A participação no valor total
exportado pelo País ainda é pequena (1,9%),
mas o valor médio exportado subiu 24%,
chegando a US$ 251 mil por empresa. Esses
e outros dados farão parte de uma balança co-
mercial voltada para MPEs, que será elaborada
e divulgada pelo governo até o final do ano. A
partir de 2009, os relatórios serão bimestrais.

Os esforços não se concentram apenas
em atingir metas numéricas, mas em seme-
ar a cultura internacional na consciência dos
micro e pequenos empresários brasileiros. A
idéia é que as MPEs já nasçam pensando no
comércio exterior. "Nenhuma empresa na
China abre as portas pensando em vender
para o vizinho, todos os empresários lá sabem
que concorrem com o mundo, e é isso que
queremos aqui. Afinal, mesmo que não ex-
portem, as empresas estão concorrendo com
produtos estrangeiros aqui dentro", diz Loui-
se Machado, do Sebrae.

Para fomentar essa natureza exportado-
ra, o programa de internacionalização vai
oferecer ferramentas que ajudem o empre-
sário a tomar decisões sem depender exclu-
sivamente de consultores. "Um dos serviços
que estamos trabalhando é levar informação

qualificada na mão do empresário. Por exem-
plo, mando para o celular de um pequeno
produtor de limão no interior de Minas Ge-
rais uma mensagem com a cotação do dia.
Ele não precisa procurar ninguém, não pre-
cisa ir até o Sebrae, a informação estratégica
é que vai até ele", explica.

Outra tarefa dos programas, tanto do MDIC
quanto do Sebrae, é apagar alguns mitos da ca-
beça do futuro exportador. O primeiro deles é a
idéia de que a MPE brasileira vai para o exterior
vender no atacado, quando o ideal é justamen-
te procurar nichos. 'Antes de vender mais, que-
remos vender melhor", lembra Louise.

Produto diferenciado

Essa é a estratégia que norteia o processo
de internacionalização da V02Max, que desde
2004 fabrica roupas especiais para a prática de
esportes. De acordo com o diretor Marcelo
Torres, o foco é vender para lojas, não países.
"Nós não lançamos coleções, trabalhamos por
pedidos feitos por especialistas em atividades
físicas. Minha busca com esses parceiros é
identificar os compradores. Queremos ir aos
poucos. Estamos recém no segundo ano de
trabalho de internacionalização, metade da
vida da empresa", pondera.

No Brasil, a V02Max tem cerca de 150
clientes, principalmente redes de lojas es-
portivas, como a Centauro, que leva a marca
a 42 pontos-de-venda. Torres seguiu à risca
a cartilha da internacionalização: tem produ-
tos competitivos no mercado externo e ca-
pacidade para dobrar a produção, que hoje é
de 1,5 mil peças por mês. "É o máximo que
conseguimos hoje, porque não basta acele-
rar o processo de produção. São peças muitol
elaboradas", diz/ '



A qualidade do produto é a salvaguarda
para garantir mercado. Torres é ciclista e co-
meçou a fabricar as roupas para uso próprio,
pois não estava satisfeito com a qualidade
das opções disponíveis no mercado. Decidiu
investir em tecidos especiais, que utilizam
nanotecnologia e protegem contra raios ul-
travioleta e inibem a proliferação de bactérias.
Desenvolveu também aplicações no tecido
para que o ciclista seja visto pelos carros à
noite. A V02Max também tem roupas para a
prática de triatlo e desenvolve peças para cor-
rida de aventura.

Seus produtos hoje concorrem com gi-
gantes multinacionais, como Nike, Puma e
Adidas, e o que garante a competitividade é
a sofisticação. "Se eu tentar trabalhar em es-
cala, não tenho como competir, então investi
em material melhor, pessoal qualificado. Os
grandes fabricantes multinacionais não con-
seguem o mesmo grau de preciosismo que
temos. O consumidor bate o olho e percebe
que a qualidade é superior, então não impor-
ta se tem Nike, ele vai querer comprar nossas
roupas também", explica Torres, com a segu-
rança de quem tem um público especializado.
Ele testa seus produtos pessoalmente, e ainda
conta com a avaliação dos amigos que fazem
parte do ranking brasileiro de ciclismo.

A V02Max já nasceu querendo exportar,
mas Torres só se sentiu seguro para começar
o processo há dois anos. "Internacionalizar
é fundamental para nós, porque nosso mer-
cado é especialista. Se não levarmos os pro-
dutos para outros países, ficamos sujeitos à
sazonalidade." Quando percebeu que não
tinha mais condições de avançar sozinho,
procurou a ajuda profissional da Apex-Brasil
e do Sebrae para adequar o produto ao mer-
cado externo em relação a cor, forma, emba-

e^
S

21



lagem, etiqueta, além de questões delicadas
como proteção da marca.

Segundo Torres, para as MPEs o proces-
so de internacionalização é sempre delicado,
e o empresário não pode se dar ao luxo de
cometer erros. "Se meu concorrente dá um
mau passo, esse erro é absorvido, porque eles
são muito grandes. Conosco é diferente: qual-
quer erro em investimento é um passo para
trás, por isso apostamos em planejamento e
pesquisa." A V02Max ainda não tem data para
começar a exportar, mas já sabe que seu foco
é a América Latina.

Novos rumos

O destino de exportação é o segundo
mito que as MPEs brasileiras precisam romper.
Quando se fala em comércio exterior, a pri-
meira coisa que os empresários pensam é em
vender para Estados Unidos e Europa, quando
a América Latina e a África oferecem mercados
com forte poder de consumo e baixa concor-
rência. "Por que não investir em um país de
língua portuguesa, por exemplo? Temos que
trabalhar esses mercados, e nossa estratégia
com o programa é justamente identificar as

oportunidades", diz Louise Machado.
Segundo dados do MDIC, o maior desti-

no das exportações de empresas de micro a
médio porte em 2007 foi a Associação Latino-
Americana de Integração (Aladi) - que inclui
12 países da América do Sul, América Central
e México - com 29% das vendas, das quais
metade para o Mercosul. Em segundo lugar
aparece a União Européia (25,6%), seguida
dos Estados Unidos (19,7%). A África respon-
de por apenas 5,7% das exportações, mas as
vendas para o continente cresceram 59% en-
tre 2006 e 2007.

Embora a Estratégia Brasileira de Expor-
tação dê prioridade à expansão em mercados
não tradicionais, como África, Oriente Médio,
Europa Oriental e América Central, isso não
significa que as empresas brasileiras não pos-
sam ter sucesso na Europa e nos Estados Uni-
dos. A Apis Nativa Agroindustrial Exportadora
(Prodapys) passou de micro a médio porte
em cinco anos trabalhando principalmente
com esses destinos.

O primeiro lote de mel exportado foi
para a Alemanha, em 2001, e a empresa
chegou a vender 95% de sua produção para
a Europa. Em 2006 veio o baque: a Comuni-

dade Européia embargou o produto porque
o Brasil não tinha um Programa de Controle
de Resíduos no Mel. A Prodapys realocou
suas vendas para os Estados Unidos, mas
sofreu com o prejuízo, porque, além de os
norte-americanos não valorizarem tanto o
mel quanto os europeus, o enxugamento
do mercado diminuiu o poder de barganha
dos produtores brasileiros. "O mercado
americano pagava pelo nosso mel US$ 200
menos do que para o mel argentino, por-
que sabia 'que não tínhamos alternativa",
conta Tarciano Santos da Silva, gerente de
exportações da Prodapys.

Antes do embargo, a empresa exportava
para Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Espa-
nha, além de Japão e Estados Unidos. Para su-
perar as dificuldades, investiu em controle de
processos e capacitação de produtores, e foi
a primeira empresa do País a cumprir as exi-
gências da Comunidade Européia, tornando-
se apta a vender para o bloco novamente em
2008. Entre janeiro e agosto deste ano, já fo-
ram exportadas 1,8 mil toneladas de mel, mais
do que todo o volume de 2007, que fechou
em 1,4 mil toneladas.

A Prodapys compra mel de 450 -
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cedores em todo o Brasil, entre produtores
e cooperativas. Já estão certificadas para
vender no mercado europeu casas de mel
em Santa Catarina e no Ceará, além de ou-
tras liberações previstas no Piauí, Bahia e
Rio Grande do Sul. "Acreditamos que em
seis meses conseguiremos direcionar 90%
das nossas exportações para o mercado
europeu. Estamos apoiando nossos produ-
tores com ajuda financeira, técnica e com
a colaboração do Sebrae, com o Programa
Alimento Seguro", diz Silva. O retorno da
Prodapys para o mercado europeu benefi-
cia inclusive os concorrentes nacionais. "Ti-
ramos oferta do mercado norte-americano,
e por uma regra simples de oferta e deman-
da, eles acabam obrigados a pagar melhor
pelo mel brasileiro", explica.

O que garante competitividade no exterior
são produtos especiais, como o mel orgânico,
inspecionado uma vez por ano por uma certi-
ficadora suíça. No período das vacas magras, a
empresa também conquistou a confiança dos
consumidores por honrar os contratos, mesmo
perdendo dinheiro. Outra vantagem foi o de-
senvolvimento de mecanismos de rastreabilida-
de, pelo qual é possível saber de onde saiu cada

lote que chega ao consumidor. As boas práticas
renderam à Prodapys, em 2007, a medáha de
ouro como o melhor mel escuro do mundo,
durante o congresso Apimondia, na Austrália.

Certificações de acordo com padrões in-
ternacionais têm rendido bons frutos às em-
presas brasileiras em diferentes segmentos,
como alimentação, cosméticos, tecnologia
e equipamentos médicos. 'As MPEs estão fa-
zendo o dever de casa, e isso as torna mais
competitivas nas concorrências internacio-
nais. Elas chegam aos mercados com a mesma
certificação que os produtos europeus, mas
com custo de produção muito mais baixo",
afirma Sérgio Costa, gerente de negócios da
Apex-Brasil.

Parceira no programa de internacionaliza-
ção do Sebrae, a Apex também está engajada
na Política de Desenvolvimento Produtivo. Seu
papel é prospectar e indicar mercados para as
empresas brasileiras, e para isso formou equi-
pes que monitoram de perto as oportunida-
des de negócios nos mercados definidos pela
PDP como prioritários.

A idéia é consolidar a presença brasileira
no exterior, de forma que as MPEs não ex-
portem apenas uma vez, só para dizer que

exportaram. "Queremos que os produtos bra-
sileiros sejam incorporados no cotidiano do
mundo. Que lá na China, ou em Angola, um
consumidor tenha vontade de usar as nossas
roupas, comer o nosso açaí, usar os cosméti-
cos inspirados na beleza de nosso país", diz
Costa. Pois se tudo correr como previsto na
Estratégia Brasileira de Exportação, em dois
anos poderemos contar milhares de novos
micro e pequenos empresários para levar ao
mundo um pouquinho de Brasil, iaiá...
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