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Por Tânia Mendes

a contramão da desaceleração da deman-
da mundial decorrente da crise financeira,
iniciada no ano passado e sem data para

acabar, a participação das microempresas e em-
presas de pequeno porte nas exportações brasilei-
ras aumenta ano a ano. Os índices são positivos:
em 2007, o valor exportado por esse segmento
bateu recorde histórico de US$ 2,1 bilhões, com
alta de 12,4% em relação ao ano anterior e cres-
cimento médio de 11,4% nos últimos cinco anos.
Esses dados constam do estudo 'As micro e peque-
nas empresas na exportação brasileira - 1988/2007",
encomendado pelo Sebrae à Fundação Centro de
Estudos do Comércio Exterior (Funcex). "O do-
cumento servirá como importante referência para
ações de internacionalização das micro e peque-
nas empresas promovidas pelo Sebrae e por ins-
tituições parceiras", afirma Luiz Carlos Barboza,
diretor-técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas/ •(Sebrae Nacional).
No seu quarto mandato (2008 - 2010), ele acredi-
ta que, mesmo com a crise mundial, as exportações
das microempresas e empresas de pequeno porte
não serão afetadas drasticamente como ocorreu
nas grandes empresas nacionais exportadoras de
commodities. Antes do primeiro mandato no Se-



brae (2003-2004), Barboza dirigiu o Instituto de
Hospitalidade, entidade sem fins lucrativos que
atua nas áreas de educação, trabalho, cultura e
turismo. Foi também coordenador da Unidade de
Negócios de Competitividade Industrial da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) durante
sete anos, sendo responsável pela formulação de
vários projetos voltados para o aumento da quali-
dade e da competitividade das empresas brasilei-
ras. Como diretor-técnico do Sebrae coordenou
a implantação e consolidação de diversos proje-
tos estruturantes, com destaque para a atuação
em aglomerados de empresas, como os Arranjos
Produtivos Locais. Formado em Administração
pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pós-
graduado em gestão empresarial pelo Instituto
de Pós-graduação e Pesquisa em Administração
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Co-
ppead/UFRJ), tem cursos em várias áreas, como
gestão empresarial, qualidade nos negócios e pe-
quenos e médios negócios. Em entrevista à RBA,
na sede do Sebrae Nacional em Brasília, Barboza
fala sobre o Programa de Internacionalização das
MPEs, que tem, entre seus objetivos, o papel de
fomentar e consolidar a articulação e integração
das MPEs no mercado mundial.

RBA; Como o Sebrae clas-
sifica as microempresas e as
empresas de pequeno porte em
relação às exportações?

Barboza: Adotamos como
critério o número de empre-
gados para classificar as mi-
croempresas e pequenas em-
presas (MPEs) exportadoras.
Assim, consideramos MPEs as
empresas que tenham até 20
empregados, o que difere do
Estatuto da Microempresa e
da Pequena Empresa que uti-
liza o faturamento bruto para
classificar este segmento empresarial.

RBA: Qual a participação das microempresas e pe-
quenas empresas nas exportações brasileiras?
Barboza: O estudo "Desempenho Exportador
das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras 1998-
2007", encomendado pelo Sebrae à Fundação
Centro de Estudos do Comércio Exterior (Fun-
cex), revela que 12.986 microempresas e pequenas
empresas brasileiras são exportadoras, das quais



57% foram microempresas
e 43% pequenas. As MPEs
representam 64,3% de um
universo de 20.191 empresas
exportadoras brasileiras. O
valor médio exportado por
microempresa é de US$ 28.6
mil, enquanto as pequenas
apresentam um valor médio
mais elevado, de US$ 265.7
mil. Em 2007, o valor expor-
tado por esse segmento bateu
recorde histórico de US$ 2,1
bilhões, com alta de 12,4%
em relação ao ano anterior e
crescimento médio de 11,4%
nos últimos cinco anos. O va-

lor médio individual exportado pelas empresas do
segmento também vem crescendo firmemente nos
últimos anos, atingindo US$ 163,9 mil em 2007,
com alta de 12,5% em relação ao ano anterior e
média de 10,5% nos últimos cinco anos.

RBA; Quais os ramos de atividades empresariais que
mais exportaram?
Barboza: Acompanhando o ritmo geral das exporta-
ções brasileiras, as microempresas e as empresas de pe-
queno porte que atuaram em. 2007 são em sua maio-
ria dos ramos industrial (59%) e comercial (35%).

RBA: Segundo a Confederação Nacional da
Indústria (CNf), as expectativas apontam para
queda nas exportaçõe. O pessimismo está dissemi-
nado entre as pequenas e médias empresas? Qual
a sua opinião?
Barboza: As informações da CN1 se referem
principalmente ao conjunto das indústrias brasi-
leiras, das grandes e médias empresas, em termos
de expectativas. Nossas avaliações iniciais, po-
rém, indicam que as micro e pequenas empresas
poderão ser afetadas, mas não de maneira tão
drástica e imediata como os grandes conglome-
rados brasileiros exportadores de commodities.
Em nossa avaliação não está acontecendo isso
especificamente nas MPEs. Todos sabem que o
Brasil, no ano passado, ampliou suas exporta-
ções em relação ao ano anterior. Falando daqui
para diante, estamos com expectativas muito
melhores. O próprio governo tem colocado in-

clusive que nosso saldo da balança comercial vai
reduzir, porque nossos principais mercados estão
efetivamente em um processo recessivo, mas
o saldo ainda vai ser positivo. Estados Unidos,
Europa e Ásia estão bastante afetados com toda
essa crise financeira global. No caso das MPEs,
nem tanto. Ficam um pouco mais imunes a essa
grande variação por conta da crise financeira
internacional, porque ocupam outros nichos de
mercado, não comercializam commodities.

RBA: Quais os setores econômicos das MPEs que
sentiram mais a queda nas exportações e quais
aqueles que ficaram imunes à crise financeira in-
ternacional?

Barboza: De forma geral, não registramos queda de
exportações das micro e pequenas empresas, princi-
palmente nos segmentos apoiados pelos programas
governamentais. Tivemos um bom crescimento
no setor de calçados, confecções e mel, aliás, qua-
se 100% dos exportadores de mel do Brasil são de
micro e pequenos produtores, dos quais 60% foram
apoiados diretamente pelo Sebrae. Esses segmentos
empresariais de menor porte têm experimentado
um bom avanço, principalmente para mercados
mais próximos, da América Latina e da África, mas
as pequenas empresas exportam também para Euro-
pa, Estados Unidos e Ásia, de forma mais modesta.

RBA; As MPEs são beneficiadas com programas es-
peciais ?
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Barboza: São muitos os programas governamentais
que dão suporte aos pequenos negócios brasileiros
exportadores. Em âmbito macroeconômico, um
instrumento importante que precisa ser difundido
neste momento é a Sociedade de Propósito Espe-
cífico, formada por MPEs optantes pelo sistema
Simples Nacional, agora regulamentado pela Lei
Complementar n- 128, de 19/12/2008. A lei permite
que essas empresas optantes pelo Simples Nacional
possam realizar negócios de compra e venda de bens
para os mercados nacional e internacional, por meio
de sociedade de propósito específico, nos termos e
condições estabelecidas pelo Poder Executivo Fede-
ral. A Sociedade de Propósito Específico atuará so-
bre uma das principais vulnerabilidades das MPEs,

a falta de escala para compra e venda, permitindo
que grupos de MPEs se associem e realizem negócios
de maneira legal. Um grupo de pequenas empresas
poderá exportar como uma só empresa. Além disso,
muitas instituições de apoio empresarial, entre elas
o Sebrae, oferecem instrumentos de suporte e apoio
gerencial, tecnológico e comercial oferecidos as
MPEs, que poderão ajuda-las a atravessar e superar
as eventuais dificuldades enfrentadas no momento
atual. E o caso, por exemplo, do Programa de Inter-
nacionalização das Micro e Pequenas Empresas.

RBA: Em que consiste o Programa de Internaciona-
lização das Micro e Pequenas Empresas?
Barboza: Para entendermos melhor os propósitos do
Programa de Internacionalização das MPEs, é pre-

ciso explicar nossa motivação. O Sebrae constatou
que o número de pequenos negócios que estreiam
no mercado internacional vem reduzindo, enquan-
to o número de empresas desistentes aumenta a
cada ano. Em 2006, por exemplo, tivemos 3.300
novas microempresas e pequenas empresas estrean-
tes contra 5.000 desistentes. Por outro lado, a inter-
nacionalização vem cada vez mais se constituindo
em importante componente estratégico para a com-
petitividade dessas empresas dentro e fora do País.
Assim, o Programa apoiará a atuação dessas empre-
sas no mercado externo e também tornará as MPEs
mais competitivas no Brasil, onde hoje já disputam
o mercado com produtos e empresas estrangeiras.
Para responder aos desafios desse cenário de riscos
e oportunidades, o Sebrae estruturou o Programa
de Internacionalização das MPEs. Este programa
representa nossa contribuição para as medidas do
pacote Estratégia Brasileira de Exportação, divul-
gado em setembro do ano passado pelo Ministério
de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), e para o alcance da meta estabelecida na
Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do
Governo Federal de aumentar em 10% o número
de MPEs exportadoras até 2010.

RBA: Quais os propósitos do Programa de Interna-
cionalização das Micro e Pequenas Empresas?
Barbosa: Este programa tem como principais obje-
tivos: aumentar o número de MPEs exportadoras,
o volume e a qualidade de suas exportações; cons-
cientizar as MPEs quanto às vantagens e oportuni-
dades do processo de internacionalização; fomentar
e consolidar a articulação e integração das MPEs
no mercado mundial; e preparar as MPEs para um
mercado doméstico cada vez mais globalizado. Para
implementação do programa, o Sebrae atuará em
articulação com as agências responsáveis pela ges-
tão de instrumentos de fomento às exportações por
meio de projetos institucionais; na conscientização
das MPEs sobre as oportunidades derivadas do pro-
cesso de internacionalização; e no atendimento
individual e coletivo junto aos clientes, fomentan-
do novas modalidades de acesso dessas empresas
ao mercado externo. A rim de facilitar o acesso de
nosso público ao Programa,- estão disponíveis di-
versos produtos online como o site Internacionali-
zação (wivw.internadonalizacao.sebrae.ccfm.br), no qual
os interessados poderão encontrar instrumentos de
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autodiagnóstico, cursos, in-
formações, banco de notícias,
publicações, entre outros.

RBA: Que conselhos o senhor
daria para as MPEs que preten-
dem exportar pela primeira vez?
Barboza: Para as empresas
de pequeno porte que pre-
tendem exportar pela pri-
meira vez ou mesmo para as
que já exportam, o primeiro
conselho é que acreditem re-
almente que têm um produto
ou serviço competitivo, tanto
no mercado interno como no
exterior. Depois, caso quei-

ram receber o apoio do Sebrae, o primeiro passo
é acessar o site e fazer um autodiagnóstico, para
avaliar questões relacionadas com produto, produ-
ção, logística, promoção e comunicação, custos e
formação de preço, planejamento estratégico. Ao
final, o empresário terá um relatório contemplan-
do os pontos fortes, neutros e desafios para a inter-
nacionalização da empresa. Além disso, o relatório
inclui indicação de produtos e soluções do Sebrae
e parceiros para o perfil da empresa. Depois do
diagnóstico, o empresário deverá entrar em con-
tato com o Sebrae mais próximo e marcar horário
para dar continuidade ao atendimento presencial,
que orientará sobre o processo de internacionali-
zação, tendo como referência o autodiagnóstico
e a indicação de um Plano de Qualificação, com
soluções de capacitação, informação, consulto-
ria, entre outros serviços, do Sebrae e parceiros.
Posteriormente, o empresário solicita ao Sebrae
um consultor para sua empresa, que aprofundará
o diagnóstico, incluindo nesta etapa a análise de
layout, processo produtivo, capacidade de produ-
ção, recursos humanos e materiais, entre outros
aspectos relevantes.

RBA: Quais os principais entraves à exportação das
empresas brasileiras, em especial as MPEs?
Barboza: Principalmente em relação à falta de li-
nhas de crédito, uma vez que os financiamentos
existentes no Brasil para a exportação não são espe-
cíficos para pequenas empresas. Assim, os pequenos
negócios encontram sérias dificuldades de acesso a

esses financiamentos. Por outro lado, como a es-
cala de exportação dessas empresas é pequena, em
conseqüência, não têm condições de manter um
profissional em seus quadros que possa atender o
processo burocrático que a exportação exige.

RBA: Qual a projeção que o Sebrae faz para as ex-
portações das microempresas e empresas de pequeno
porte nos próximos anos 1
Barboza: O principal objetivo do Programa de In-
ternacionalização que o Sebrae lançou recentemen-
te é o de aumentar o número de pequenos negócios
exportadores, melhorar o volume e a qualidade dos
produtos e serviços dessas empresas, ísso porque,
de uma forma geral, as exportações ainda represen-
tam uma fatia percentual menor do mercado no
total das vendas das MPEs brasileiras. Assitn, para
alcançar a meta de aumentar em 10% o número
de MPEs exportadoras até 2010, definida pela PDP
do Governo Federal, precisamos preparar melhor o
pequeno empreendimento para enfrentar os novos
desafios do mercado comprador, que naturalmente
está mais cauteloso e muito mais ávido por adquirir
produtos diferenciados e inovadores.

RBA: Como o senhor vê o papel do profissional de
Administração em relação ao comércio exterior?
Barboza: Eu sou suspeito para falar da importância
desse profissional, não só em relação ao comércio
exterior, mas também no mercado interno e em
todos os setores da economia, pois sou formado
em Administração. Como o campo de atuação do
profissional de comércio exterior envolve nego-
ciações internacionais com os mais diversos paí-
ses, trâmites da importação e exportação, eventos
comerciais, cotação, contratação de frete e seguro
internacionais, análise da legislação aduaneira,
fechamento de câmbio e despacho aduaneiro, ele
precisa, além da formação de nível superior - e
agora faço um parêntese para "puxar a brasa para
a minha sardinha", de preferência bacharel em
Administração - dominar um idioma estrangeiro,
principalmente o inglês; conhecer a cultura dos
países em que irá atuar, pois cada um tem caracte-
rísticas e exigências próprias; conhecer as normas
legais relacionadas ao mercado externo; possuir
habilidade e discernimento com moedas estran-
geiras; e também saber trabalhar em equipe, além
de ser dinâmico e ético nos negócios.
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