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O estremecimento do cenário financeiro internacional provocado pela crise trouxe mudanças 
para os pequenos e médios empresários que planejam entrar ou já entraram no ramo de 
exportações. Se antes o principal desafio para quem quer levar um produto além das limites 
do mercado interno era a acirrada concorrência multilateral, agora o obstáculo é a dificuldade 
dos importadores em outros países em conseguirem crédito para comprar.  
 
A concorrência sempre existiu e, esperamos, sempre vai existir. O que os exportadores estão 
encontrando não é a crise econômica, e sim a financeira explica o professor Nelson Ludovico, 
da Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP). Os bancos têm o dinheiro mas querem 
garantias, e dificultam que o importador compre a prazo. 
 
Além do crédito escasso, uma das maiores dificuldades para o pequeno exportador é a falta de 
informações para dar os primeiros passos no setor. Para Ludovico, doutor em Comércio 
Exterior pela American World University, os principais obstáculos são o receio da burocracia, 
devido à complexidade na obtenção da habilitação para exportar; os custos operacionais com 
transporte, embarque e despesas aduaneiras; a necessidade de investimento para participar 
de feiras internacionais e o próprio contato com clientes no exterior.  
 
Algumas medidas, no entanto, já facilitaram o processo para pequenos e médios empresários 
de olho no mercado externo. Entre elas, o professor da FGV-SP destaca o “Drawback Verde-
Amarelo”, instituído no fim do ano passado, que consiste na suspensão de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) nas aquisições de matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem no mercado interno, para exportadores beneficiários 
do regime. O sistema abrange aquisições no mercado interno para incorporação em produtos a 
serem exportados. 
 
Também existem programas de apoio ao pequeno exportador como o PyMEx, criado pela 
americana Federal Express (FedEx), para facilitar o acesso de pequenas e médias empresas da 
América Latina e Caribe ao mercado global. O programa oferece seminários e consultoria on-
line ou por telefone, além de acordos estratégicos para associados. 
 
A gerente de vendas da FedEx para a América do Sul, Jane Nunes, ressalta que quando uma 
empresa adapta suas operações para o mercado internacional, ela otimiza também a 
performance no mercado interno. Jane destaca ainda que em tempos de crise é importante 
que os pequenos exportadores mantenham os negócios com clientes no exterior, até por uma 
questão de credibilidade.  
 
Quando uma empresa começa a exportar, nós sempre sugerimos que seja feito um plano de 
vendas de médio a longo prazo para que as exportações se mantenham regulares. A crise vai 
passar, e os importadores vão continuar a comprar de quem confiam – diz. 
 
O empresário Fulvio Saba, dono da Kimonos Dragão, empresa com mais de três décadas que 
começou a exportar há cerca de 10 anos, conta que, no início, fazia as vendas internacionais 
de forma bem informal, enviando peças individuais. Agora, com o know-how adquirido, os 
clientes no exterior representam de 10% a 15% do faturamento mensal da companhia. Saba 
destaca ainda que, apesar de ouvir queixas de clientes americanos sobre a economia, não 
sentiu efeitos da crise sobre seus negócios até o momento 
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