
Empresasexportadoras
atentasànovademanda
conseguemconquistar
mercadosdemelhor
poderaquisitivo

O valor da sustentabilidade é
um tema que sempre instigou
o professor Dirk Michael
Boehe, do Insper Instituto de
Ensino e Pesquisa. A seguir, os
principais trechos da entrevis-
ta ao Estado.

Por que as empresas que expor-
tam devem estar atentas às ques-
tões socioambientais?
Porque vender só em razão do
preço já não compensa mais.
As empresas precisam apren-

der a se expor a exigências
mais altas e fazer a lição de ca-
sa, pois assim vão entender
melhor o comércio globaliza-
do. As questões socioambien-
tais tendem facilmente a se
converter em barreiras não ta-
rifárias aos produtos brasilei-
ros. Já está acontecendo.

Ecomo lidar comos custosdesses
processos?
Uma das saídas para quem in-
veste em inovação e sustenta-
bilidade é colocar o foco em
países que aceitam pagar mais
por esses atributos. As expor-
tadoras brasileiras que trilha-
ram esse caminho, de expor-
tar para menos países, mas de
alto poder aquisitivo e com
consumidores informados

apresentaram desempenho
duas vezes melhor do que
aquelas que direcionam seus
produtos a diversos países ou
a economias em desenvolvi-
mento. A pesquisa mostrou
que essas estratégias de dife-
renciação têm impacto maior
nos negócios quando a empre-
sa exporta para países desen-
volvidos. Mercados como Chi-
na ou Argentina não tendem a
valorizar atributos como inova-
ção e sustentabilidade, pois o
baixo preço ainda é regra para
a maioria dos consumidores.

Basta ter atributos socioambien-
tais para conquistar o consumidor
dos países ricos?
É preciso também ter qualida-
de, não há dúvida. No caso de

alimentos, existe a preocupa-
ção com saúde e obesidade.
A sustentabilidade é um atri-
buto que complementa as
demais qualidades.

Existe algum setor que esteja
se destacando nessa
estratégia?
Não há um setor em espe-
cial. Encontrei empresas
que incorporaram esses va-
lores e estão trabalhando du-
ro para se colocarem no mer-
cado.Mas alguns setores ofere-
cem mais oportunidades. Um
produtor de móveis, por exem-
plo, pode encontrar mercados
interessantes se investir no se-
lo FSC. Grandes redes de vare-
jo começam a exigir esse tipo
de diferenciação. ● A.V.
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Empresas que investem em iniciativas socioambientais conseguem agregar até 15%mais valor nas exportações
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Asempresas exportadoras que
secomprometemcomsustenta-
bilidade conseguem aumentar
o desempenho de suas vendas
paraoexterior emcercade 15%
emvalor. Issoocorreemdecor-
rência de certificações e selos
que atestam boas práticas so-
cioambientais, como FSC (que
comprova que a madeira ou o
papel vemde florestasmaneja-
das de modo sustentável), o
Rainforest Alliance (para agri-
culturaqueconservaabiodiver-
sidade), ISO 14.001 (gestão am-
biental nas empresas) e de pro-
dução orgânica, entre outros.
A conclusão é de um estudo

realizado por Dirk Michael
Boehe,professorderelaçõesin-
ternacionais do Insper Institu-
to de Ensino e Pesquisa (ex-Ib-
mec São Paulo), que traçou um
detalhado panorama dos ga-
nhosque252empresasexporta-
doras, de médio e grande por-
tes,podemobteraoagregarsus-
tentabilidade aos seus produ-
tos.Apesquisa foi realizada en-
tre agosto enovembrode2008,

eobtidacomexclusividadepelo
Estado. A maior parte (52%) é
do setor demanufaturados e as
demais, exportadores dematé-
rias-primas. “O comprometi-
mento de uma empresa com as
questões socioambientais está
diretamente relacionada aope-
so que as exportações têm no
faturamento”, diz o professor
Boehe.

“As que se adaptam a essas
novasdemandassãomaisbem-
sucedidas, até porque elas po-
demcobrar umpreçomais alto
pelos seus produtos e atingir
consumidores mais qualifica-
dos”,explica.Outroaspectopo-
sitivoéqueessesempresascon-
seguementraremmercadosde-
senvolvidos e de alto nível de
renda, como Japão, Holanda,
Bélgica e ReinoUnido.

Segundo o professor, a sus-
tentabilidade é complementar
a outras formas de diferencia-
ção de produto, como qualida-
de e inovação. “Ela reforça a
imagempositiva de determina-
doprodutoeajudaaagregarva-
lor. Muitas empresas brasilei-
ras estão posicionando suas
marcas lá fora e não apenas ex-
portandomatérias-primas.”
A Native, empresa do grupo

deaçúcareálcoolBalbo,deSer-
tãozinho (SP), começa a avan-
çar na estratégia de tornar sua
marcadeorgânicos internacio-
nal. O grupo se tornou o maior
produtormundialdeaçúcaror-
gânico, comaexportação de 50
mil toneladas/ano, após 20
anos de dedicação à produção
decana-de-açúcarsemqueima-
das e uso de agrotóxicos. “Ago-
ra,queremosnostornarumare-
ferênciadesustentabilidadepa-
ra o mercado americano”, con-
ta o presidente da empresa,
Leontino Balbo Júnior.
OsprodutosdamarcaNative

–açúcar, caféebiscoitos – jáes-
tão nas prateleiras de 32 lojas
da rede americana deprodutos

naturais Whole Foods. Até se-
tembro, diz Balbo, a marca en-
traemmais 140 lojas.Osprodu-
tostambémestãopresentesem
50lojasdaElCorteInglés,tradi-
cionallojadedepartamentoses-
panhola, e também em varejis-
tas asiáticos.
“O selo ou a certificação, em

si, não fazema diferença. E sim
comoaempresaseposicionaao
fazer negócios”, diz Balbo.
“Quando mostramos para a
Whole Foods que além de pro-
dutos de qualidade temos uma
emissãodecarbono35%menor
em relação àmédia do setor de
açúcar, entre outros pontos, a
parceria deslanchou.”

FAMÍLIA REAL
SegundoolevantamentodoIns-
per, 39% das empresas pesqui-
sadaspossuemouestãoempro-
cesso de certificação de gestão
ambiental ISO 14001. A Dater-
raCoffees,empresaagrícolado
Grupo DPaschoal, também é
umapioneiranaproduçãodeca-
fé premium seguindo padrões
socioambientais. A fazenda da
empresa, localizadaemPatrocí-

nio (MG) foiaprimeiraproprie-
daderuralnomundoaobteres-
sa certificação, que é mais co-
mumnosetor industrial. Ainda
nadécadade1990,buscouacer-
tificação Rainforest Alliance,
queatestaqueocaféproduzido
preservouabiodiversidadeese-
guiutambémparâmetrosdeco-
mércio justo.
“Nosso início foi todo errado,

pois o café que produzíamos
não tinha qualidade. A virada
ocorreu quando conseguimos
aliargrãosdeexcelentequalida-
deaodiferencialdesustentabili-
dade”, diz Luis Norberto Pas-
choal, presidente do grupo
DPaschoal. Hoje a Daterra ex-
porta 99% da sua produção
anual, de cerca de 70mil sacas.
O café segue para Japão, Aus-
trália, Hong Kong, Dinamarca,
Itália, Rússia, Estados Unidos,
Canadá e Inglaterra.
Um dos clientes no varejo,

conta Paschoal, é a loja Fort-
num&Mason, deLondres, cre-
denciada como fornecedora da
família real britânica. “Na fa-
zenda, no cerrado mineiro, há
uma adega exclusivamente pa-

ra armazenar os produtos ven-
didospara a loja.Épossível que
a rainha Elizabeth II tome nos-
so café”, diz.
Outro dado levantando por

Boehemostra que, no universo
deempresasexportadoraspes-
quisado,74%buscamseanteci-
par às exigências socioambien-
tais dos países para onde pre-
tendemexportar.
O grupo Orsa, que atua nos

setores de produtos florestais,
como celulose e madeira de
áreas demanejo, fincou sua po-
siçãonomercado internacional
apostando no diferencial do se-
lo verde FSC. Segundo Sérgio
Amoroso, presidente do grupo,
o prêmio pela sustentabilidade
émais visível no casodamadei-
ra, que é vendida por um valor
até 20% superior em compara-
çãocomamadeiranãocertifica-
da. “Isso só deixou de ocorrer
no auge da crise, quando os
clientes no exterior estavam
comestoquesacumuladosedei-
xaramdecomprar.Agora,esta-
mos retomando as vendas e o
selo verde volta a ser um dife-
rencial de preço”, diz. ●

‘Sópreçojánãobasta’

A Daterra Coffes
vende café até
para a rainha
da Inglaterra
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