
fabricante chilena de eletro-
domésticos Somela é uma
máquina de exportar. Dos

US$ 10 milhões que fatura ao
ano, 70% vêm do mercado ex-
terno. Especialmente de outros
países sul-americanos como Ve-
nezuela. Colômbia e Equador,
para onde embarca aspiradores,
centrífugas e secadoras, entre
outros produtos sob a marca
Electrolux, da qual a empresa
tem licença. E o mais curioso:
para chegar a esse resultado, a
Somela não busca feiras inter-
nacionais nem salpica represen-
tantes comerciais pelo mundo.
"Nossos clientes nos contatam
sobretudo através de nosso si-
te", garante Victor Díaz, chefe

de logística de exportação da
empresa. "Lá eles encontram
a lista de produtos com suas
características, preços e espe-
cificações técnicas; e podem
enviar um e-mail ao gerente
comercial, que lhes atenderá
para ura pré-contato."

O fato de fazer parte de
um conglomerado - a holding
Sigdo Koopers, pela qual foi
adquirida em 1987 - certamente
faz diferença para a Somela
na hora de vender confiança
a seus importadores on-line.
Mas aproveitar as ferramentas
oferecidas pela internet para
potencializar as vendas externas
é uma tarefa que, garantem os
especialistas, deveria ser feita

por empresas de qualquer porte.
O que, infelizmente, na América
Latina ainda não acontece.

"Em geral, os pequenos
empresários vêem com ceti-
cismo a possibilidade de ter a
internet como ferramenta para
captar clientes externos", afirma
Diego Frediani, diretor geral
da consultoria de exportação
RGX, em Buenos Aires. "Por
isso mantém um site precário,
demasiadamente institucional
e estático, E assim ninguém
consegue prosperar." Recen-
temente, a RGX realizou urna
pesquisa com 721 pequenas e
médias empresas (PMEs) de
15 países latino-americanos em
que constatou que, apesar de

70% das empresas exportadoras
terem um site, a maioria conta
com uma presença básica. Por
exemplo, 28% delas afirmaram
manter uma apresentação pu-
ramente institucional, e 33%
das que disseram divulgar seus
produtos no site não oferecem a
possibilidade de receber pedidos
pela web. Além disso, apenas
21% das PMEs entrevistadas
buscavam apoio de outros sites
para realizar vendas on-line.

"Isso não deveria ser assim,
pois tampouco representa um
investimento tão grande", diz
Frediani, indicando que um site
"exportador" não se caracteriza
apenas por oferecer sistema de
pagamento on-line.
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Exemplo disso é a fabri-
cante de bijuterias argentina
Lãs Penélope. Criada em
2001 pela irmã e pela mãe de
Francisco J. Ferrari Inchauspe,
a empresa abriu o caminho à
exportação quase por acaso.
"Conhecíamos pessoas com
contatos em Milão, Berlim,
Londres, e nossos primeiros
representantes acabaram sendo
amigos dos amigos", conta
Inchauspe, sócio da empresa.
O investimento no site, nesse
caso, veio tornar a comunicação
com representantes e novos
compradores internacionais
mais fácil e dinâmica. "Antes
tínhamos que imprimir e enviar
catálogos, única forma de os
clientes conhecerem as cole-
ções, e ficava caríssimo. Desde
2007, colocamos tudo na web,
onde os interessados escolhem
o que querem e cotizam suas
compras no atacado", conta.
Hoje, das cerca de mil peças
de design próprio fabricadas
por mês, entre 30% e 40% vão
para fora da Argentina.

CREDIBILIDADE
"No Brasil, podemos pensar
que temos condições atípicas,
já que o próprio e-commerce é
mais desenvolvido", diz Gerson
Rolim, diretor executivo da
Câmara e-Net, indicando que
20% do comércio eletrônico
realizado no País em 2008,
cerca de R$ l ,7 bilhão, foi de
pequenas e médias empresas.
"Mas, claro, quando se trata de
vendas entre empresas de paí-
ses diferentes, é preciso gerar
tranqüilidade ao comprador,
que muitas vezes não conhece
a contraparte com a qual está
negociando", afirma.

Para conseguir atrair clien-
tes externos através da web com
um aval de segurança, Rolhn
destaca duas iniciativas na-
cionais de apoio aos pequenos
exportadores: o Correios Net

Shop - shopping eletrônico dos
Correios onde várias empresas
montam sua loja virtual, com
a garantia logística da empre-
sa - c o Balcão de Comércio
Exterior do Banco do Brasil
(BB), usado por PMEs clientes
do banco com um limite de
crédito aprovado.

Lançado em 2003, o serviço
do BB permite, entre outras
coisas, que o exportador peça
pagamento antecipado do im-
portador com custódia da re-
messa financeira condicionada
ao recebimento da mercadoria
pelo comprador. Todo o pedido
é processado on-line, no valor
máximo de US$ 50 mil por
transação, e o sistema da até
96 horas para que o exportador
aceite um pedido. Para dar
flexibilidade de negociação, o
serviço ainda permite o envio
de ofertas diferenciadas do
preço publicado no site a até
três importadores. "Hoje temos
cadastrados 7.2 mil exporta-
dores e 4, l mil importadores,
e em 2008 fechamos cerca de
1,1 mil transações, por US$
6 milhões", conta João Paulo

Poppi, gerente executivo da
área de comércio exterior do
Banco do Brasil.

''Projetos como o Balcão do
BB são bons para gerar novos
contatos", afirma Rafael de
Nadai Milani, gerente de ex-
portação da empresa Barcellona
Móveis, de Lagoa Vermelha,
Rio Grande do Sul. Com o forte
da produção concentrado em
hacks e mesas de computa-
dor, a empresa exporta desde
2003 graças, inicialmente, aos
contatos realizados em feiras
nacionais. "Hoje já atendemos
a 39 países, sobretudo na Amé-
rica do Sul, Central e África",
conta Milani.

A empresa não realiza tran-
sações on-line, mas devido ao
aumento dos contatos feitos pela
internet, em novembro de 2008
remodelou totalmente o site
da empresa. "Buscamos urna
linguagem mais fácil, manter
um canal aberto para assistência
técnica e vendas com pessoal
trilíngue. que tem como meta
atender as solicitações em um
prazo máximo de 48 horas, e
buscamos atualizar o conte-

údo do site a cada 15 dias",
di/ Milani.

Para estimular que mais em-
presas invistam no potencial da
internei para impulsionar suas
exportações, a brasileira Câ-
mara e-Net assinou em junho
do ano passado um convênio
com a União Européia de três
anos e verba de 7 milhões de
euros para desenvolver um
programa chamado Mercosul
Digital. "A idéia é estudar
formas de aproximai' a infra-
estrutura dos países - como
quanto à certificação digital e
logística--para potencializar a
exportação entre os membros
do bloco", conta Rolim. "Além
de verificar a possibilidade de
replicar a iniciativa do Banco
do Brasil nos outros países em
que o banco esteja."

E para os pequenos em-
preendedores que já pensam
melhorar sua apresentação na
web, Diego Frediani, da RGX,
é claro: "não se preocupem
tanto em transferir meios de
pagamento para seu site. O
que a maioria das empresas
precisa é despertar o interesse
de seus clientes". Para isso,
indica os passos básicos que
devem ser seguidos:

- apresente informações e
antecedentes da empresa, ao
menos em dois idiomas;

- forneça informações técni-
cas sobre os produtos e dados
relacionados ao processo de
exportação, com uma descrição
didática, deixando claro prazos
de enttcga e a logística reversa
em caso de problemas;

- garanta atenção e assis-
tência técnica on-line, com
resposta rápida e na língua
nativa do cliente',

- desenvolva boletins ele-
trônicos, renovação periódica
de conteúdo, e matéria! promo-
cional que se possa adequar a
novos mercados.

E bom trabalho! •
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