
Programa estadual estimula pequenas empresas a exportar  
 
O governo do estado está promovendo o Projeto Exporta São Paulo, Exportar para Crescer, 
junto com a Federação das Associações Comerciais do Estado (Facesp) e a São Paulo Chamber 
of Commerce. A iniciativa conta ainda com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-SP). O intuito é apresentar informações aos micro e pequenos 
empresários a fim de incentivar a exportação. 
 
Na última quinta-feira foi a vez dos empresários de Araraquara e região participarem das 
atividades. Na cidade, o Exporta São Paulo conta também com apoio da Associação Comercial 
e Industrial, além do Banco do Brasil e do Instituto Aequitas.  
 
O projeto pretende desmistificar os processos que envolvem a comercialização ao mercado 
externo para os empreendedores paulistas e, também, intensificar as exportações do estado. 
Além de Araraquara, as atividades iniciais do projeto já foram realizadas em outras 19 cidades.  
 
Alternativas 
 
Segundo o gerente do Escritório Regional do Sebrae-SP em Araraquara e em São Carlos, Fábio 
Ângelo Bonassi, é muito importante mostrar aos donos de pequenos negócios alternativas para 
que possam encontrar novos parceiros comerciais, principalmente, em um momento de crise 
econômica mundial.  
 
"É preciso desmistificar a exportação. Há muitos empresários que desconhecem o seu próprio 
potencial para o mercado externo e, portanto, temos que tornar as informações sobre esse 
processo acessível para todos", defende.  
 
O coordenador do Exporta São Paulo pela Facesp e SP-Chamber, José Cândido Senna, acredita 
que seja necessário mobilizar empresários para discutir as questões sobre exportação a partir 
da definição de um calendário de eventos que busquem desenvolver o aumento da receita e a 
redução de custos dos negócios. "Já estão sistematizados 106 perfis de empresários de 
Araraquara.  
 
A próxima etapa é elaborar atividades que contribuam para o aprimoramento desses 
produtores, a partir do atendimento de demandas que expandam negócios comerciais com o 
mercado externo", diz. Para tanto, está prevista a realização de oito workshops temáticos. 
 
A SP Chamber é responsável pela realização do trabalho de levantamento e sistematização de 
dados em todo o estado das empresas exportadoras ou com potencial para investir no 
mercado externo.  
 
Esse sistema de informações do Projeto Exporta São Paulo, denominado Siaexp, tem o 
objetivo de dar visibilidade aos produtores de pequeno porte (pessoas jurídica e física) a partir 
da elaboração do Perfil do Produtor Paulista. Dados do Sebrae-SP apontam que o estado 
possui 11.500 micro e pequenas empresas exportadoras. Em Araraquara, existem hoje apenas 
35 empresas que investem no mercado externo.  
 
O potencial, no entanto, é maior em setores como óleos, vestuário e acessórios, além de 
reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos. 
 
"Tenho interesse em investir no Mercosul e conhecer como funciona a exportação de produtos 
dos vários segmentos. O mercado externo não está tão distante das nossas perspectivas", 
contou Oreste Ferrara, proprietário de uma fábrica de salgadinhos, biscoitos e bolachas em 
Araraquara, que participou das atividades do Projeto.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 31 mar. 2009, São Paulo, p. C40. 
 
 


