
algumas exigências técnicas, as maquinas não
puderam ser ligadas até que a Erps enviasse um
dos seus técnicos para fazer as adequações. O
episódio aconteceu há quase 20 anos. De lá para cá,
a pequena empresa de 52 funcionários aprendeu
que, para evitar prejuízos, os produtos devem ser
adaptados ainda no Brasil. "Hoje, quando decidimos
vender para um novo mercado externo, procuramos
saber, antes de qualquer outra coisa, quais os
regulamentos e normas locais", afirma um dos
sócios, Marlos Schmidt.

A maior parte das adequações feitas nos produtos
exportados, que representaram 12% do faturamento
da empresa em 2009, acaba incorporada à linha
de produção, como os dispositivos de segurança
exigidos pela União Européia. "Isso traz vantagens
na hora de entrarmos em outros países. Quando
começamos a exportar para a índia, por exemplo,
não foi preciso fazer nenhuma alteração porque,
ao atender as exigências de outros mercados, já
cumprimos, por tabela, as indianas", diz Schmidt.

Mas a quem recorrer para ter acesso à complexa
rede internacional de regulamentos? Uma boa saída
é procurar o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro),
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órgão responsável por comunicar sobre as novas
exigências técnicas dos produtos brasileiros e
receber as informações dos demais países, pautadas
no Acordo da Organização Mundial do Comércio
(OMC) sobre barreiras técnicas. Segundo o
coordenador geral de articulação internacional do
Inmetro, Jorge Cruz, é preciso entender a diferença
entre os regulamentos, que têm força de lei e devem
ser obedecidos, e as normas técnicas, regras não
obrigatórias que visam melhorar, por exemplo, a
segurança e a qualidade dos produtos. O que não
significa que as últimas não devam ser seguidas.
"Quando se está no jogo internacional, os produtos
também precisam atender às normas para conseguir
um espaço no mercado", diz Cruz.

No site do Inmetro existe uma seção dedicada
ao exportador, com extenso material sobre as
exigências. O instituto também oferece serviço de
consultoria via e-mail (barreirastecnicas@inmetro.
gov.br), gratuito e rápido — 90% das mensagens
são respondidas em até uma semana. "A adequação
internacional parece complicada, mas grande
parte dos produtos comercializados no Brasil não
precisa de muitas alterações. A maioria tem que
adequar rótulos e embalagens e fazer testes em
laboratórios credenciados para comprovar requisitos
de qualidade e segurança", diz Rogério Corrêa,
chefe da divisão de superação de barreiras técnicas
do Inmetro. "Apesar dos custos para regularizar a
produção, é melhor do que ter a carga barrada no
porto e ser obrigado a transportá-la de volta."
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a primeira vez que a Erps, empresa
gaúcha de Novo Hamburgo,
exportou para a Alemanha suas
máquinas hidráulicas para a
fabricação de calçados, o susto
foi grande. Como descumpriam
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