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rrasada ao final da Segunda Guerra M u n 
dial, a Itália criou, no início da década de 
50, um modelo de associação de pequenas 

empresas para produzir, exportar e garantir lugar 
no mercado internacional. C o m o passar do tem-
po, outros países voltaram-se para esta solução: 
o consórcio de exportação — um agrupamento 
de empresas com o objetivo de juntar sinergias 
e aumentar sua competitividade, reduzindo os 
custos da internacionalização. No caso do Bra
sil, um aspecto crucial para a internacionalização 
dos pequenos negócios está na falta de escala de 
produção, o que pode impedir a part icipação des
sas empresas no processo de exportação. "Muitas 
vezes as empresas que fazem parte do consórcio 
sofrem com esse problema, já que n ã o conseguem 
atender a determinada escala. É um problema que 
precisa ser aprimorado dentro do próprio consór
cio, mas ainda há dificuldades. U m a empresa que 
possua uma escala mal resolvida, ou seja, busca 
uma demanda maior que pode atender, pode com
prometer o nome e a credibilidade de todo o con
sórcio", explica Marçal Rogério Rizzo, especialista 
em Gerenciamento de Mic ro e Pequenas Empre
sas pela Universidade Federal de Lavras ( U F L A ) 
e mestre em Desenvolvimento Econômico pelo 
Instituto de Economia da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). 

Para viabilizar este tipo de agrupamento em
presarial, as empresas devem reunir-se em uma 
entidade estabelecida juridicamente, sem fins lu
crativos, na qual desenvolvem um trabalho con
jugado e em cooperação, com vistas aos objetivos 



comuns de melhoria da oferta exportável e de 
promoção de exportações. Como ressalta o espe
cialista, "o consórcio de exportação pode criar e 
desenvolver parcerias comerciais, tecnológicas e 
financeiras entre as pequenas empresas locais com 
empresas externas ao sistema. O consórcio pode 
capacitar para relações de transferência de tecno
logia e acordos de coprodução e subcontratação, 
além de promover as empresas e dar suporte para 
a internacionalização". 

Segundo Rizzo, existem várias formas de con
sórcios: Horizontais: quando todos os fabricantes 
oferecem um produto determinado, situado em 
idênt ica fase da cadeia de p rodução . Por exem
plo, o consórcio de produtores de vinho, cujo 
produto é semelhante com pequenas variações 
de marca e bouquet. Verticais: são aqueles em 
que os fabricantes repartem entre si as fases de 
uma cadeia de p rodução , como os produtores de 
peças de automóveis para montagem. De Promo
ção: se caracterizam quando se encarregam de 
todas as atividades promocionais no exterior, in 
cluindo par t ic ipação em feiras, missões, visitas, e 
outros. De Comercia l ização: além das atividades 
de p romoção , existe a finalidade do consórcio 
de procurar mercados, contatar clientes, fechar 
negócios e cuidar da d o c u m e n t a ç ã o , câmbio e 
financiamentos. 

Rizzo esclarece que podem ser ainda definidos 
outros dois tipos de consórcio, como o Consór
cio de origem: quando a sede é registrada no país 
de origem das empresas; e o Consórcio de destino: 
quando instala sua sede no país cujo mercado ou 
área de influência seja o objetivo das exportações 
das empresas consorciadas. 

Pequena escala de produção 
Para se ter uma ideia, ao compararmos o Bra

sil com outros países como a Itália, por exemplo, 
logo constatamos que lá existe um grau muito 
maior de cooperação entre as empresas de pe
queno e médio porte. Naquele país é comum que 
os pequenos empresários estejam engajados em 
um consórcio para viabilizarem suas expor tações . 
A q u i , afirma Rizzo, "os pequenos e médios em
presários n ã o dividem experiências , n ã o rateiam 
despesas e assim, n ã o conseguem internaciona
lizar-se. Nós brasileiros estamos nos aproximan
do cada vez mais da cultura do individualismo 

e nos distanciando da 
cultura da cooperação. 
A i n d a enxergamos o 
empresário como nosso 
principal concorren
te. No entanto, n ã o 
acordamos para a exis
tência de um mercado 
global, pois quem vem 
sendo nossos concor
rentes fortes e impla
cáveis são as empresas 
chinesas que entram 
com seus produtos no 
mundo todo com um 
preço competitivo. O 
velho ditado 'a união 
faz a fo rça ' n ã o é ainda 
muito aceito aqui, nos 
meios empresariais". 

Ele entende que a principal dificuldade do 
consórcio está relacionada diretamente à inca
pacidade de união e à falta de engajamento das 
empresas que pertencem ao mesmo grupo. "In
felizmente, no Brasil, ainda não temos a cultura 
da cooperação enraizada em nossa sociedade; 
há uma dificuldade de se trabalhar em grupo, de 
forma cooperada". Para Marçal , um consórcio 
de expor tação é uma forma de cooperação entre 
empresas que objetivam atingir o mercado exter
no. Em poucas palavras, consórcio de expor tação 
é um sistema criado para viabilizar a expor tação, 
em especial de micro e pequenas empresas que 
sozinhas jamais exportariam, pois não teriam 
como acessar esse mercado. 

As empresas que compõem os consórcios de 
exportação t êm suas vantagens: ratear custos do 
processo de internacionalização; aprimorar as ati
vidades das empresas que o compõem; melhorar 
a qualidade dos produtos e os prazos de atendi
mento (entrega), já que o mercado internacional 
possui maior grau de exigência; ganhar competi
tividade externa que repercutirá no mercado in
terno; serem vistas de forma positiva no mercado 
interno; incrementar o fator qualitativo dos pro
cessos administrativos, técnicos, produtivos e co
merciais; se especializar em pontos fortes e alcan
çar a produção em escala necessária para atender 
o mercado internacional. 



Assim, pode-se 
deduzir que o consór
cio tem duas funções 
básicas: uma delas é 
a promoção comer
cial. Nesse modelo, 
incluem-se empresas 
com capacidade pró
pria de venda exter
na, mas interessadas 
em unir esforços para 
participação em fei
ras, criação de catá
logos de produtos e 
elaboração de estra
tégias conjuntas de 
marketing interna
cional. Outra função, 
a de vendas, é ade

quada para empresas que não possuem experiên
cia em exportação, nem produção suficiente para 
atender a pedidos de grandes volumes. A empre
sa entrega o produto e a venda fica por conta do 
consórcio. 

Sem legislação 
A falta de legislação sobre o funcionamento 

dos consórcios de expor tação — há uma única 
menção na Lei das Sociedades Anônimas , que 
não prevê a criação de personalidade jurídica 
— levou os órgãos de apoio às micro e pequenas 
empresas exportadoras, como a Agência Brasilei
ra de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) e o Serviço Brasileiro de Apo io às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) a procura
rem outras formas de estimular a exportação deste 
segmento empresarial. A Apex-Brasil vem aper
feiçoando sua a tuação para promover e ampliar 
as exportações de produtos e serviços brasileiros. 

"Por não existir legislação própria e por não ser 
permitida a constituição de uma pessoa jurídica, os 
consórcios limitavam suas ações. Deste modo, em 
uma decisão estratégica, a Apex encontrou uma al
ternativa: criou o modelo de Projeto Setorial Inte
grado (PSI), em parceria com entidades represen
tativas da indústria, comércio e serviços no país", é 
o que explica Maurício Borges, diretor de Negócios 
da Apex-Brasil. Borges, que é bacharel em Ciências 
Jurídicas pela Universidade de São Paulo (USP), 
mestre em Direito Comercial Europeu e PhD em 
Direito Internacional pela Universidade de Bristol 
(Inglaterra), acredita que o PSI é um modelo mais 
efetivo de apoio às exportações dos pequenos negó
cios brasileiros. "Temos, atualmente, oitenta proje
tos setoriais integrados, realizados em parceria com 
entidades representativas da indústria, comércio e 
serviços no país. Nossos projetos visam fortalecer as 
exportações nos diversos segmentos, que organiza
mos por complexos produtivos, como agronegócio; 
alimentos e bebidas; casa e construção; máquinas 
e equipamentos; entretenimento e serviços; moda; 
tecnologia e saúde", enumera ele. E observa que as 
entidades representantes de cada setor apresentam 
suas propostas e, juntamente com a área de inteli
gência da Agência, elaboram os planos de atuação. 
A estratégia da Apex-Brasil é, portanto, apoiar as 
entidades em ações comercialmente interessantes, 
tanto do ponto de vista das empresas quanto do 
Brasil, sempre orientadas por soluções de inteligên
cia comercial e competitiva, baseadas em estudos 
de mercado. 

Elianete Paiva, gestora do Projeto de Interna
cionalização das Micro e Pequenas Empresas do 
Serviço de Apoio às Mic ro e Pequenas Empresas 



do Estado da Paraíba (Sebrae-PB), afirma que 
até 2005 a insti tuição estimulou os consórcios de 
exportação, chegando a criar diversas organiza
ções deste tipo, em vários setores, incluindo o de 
Tecnologia da Informação. No final de 2002, um 
grupo de onze empreendedores paraibanos encon
trou essa alternativa para superar a dificuldade 
enfrentada pelas empresas de pequeno porte em 
alcançar sozinhas o mercado internacional. Deci
diram somar esforços e compartilhar riscos e be
nefícios, formando um consórcio de empresas de 
Tecnologia da Informação para exportar produtos 
- o Consórcio de Exportação de Software e Tec
nologia (Pbtech). Entretanto, a falta de legislação 
específica e as dificuldades de organizar pequenos 
negócios em torno de um modelo de cooperação 
baseado nas leis que regulam a abertura de asso
ciações sem fins lucrativos, ou de organizações 
cuja base é a mesma que regula o funcionamento 
das empresas comerciais, decretaram a falência 
da maioria dos consórcios brasileiros. "Em função 
dos problemas que estávamos encontrando para 
viabilizar estes consórcios, partimos para outros 
modelos de formação de grupos de pequenos em
presários exportadores. Um deles, que está dando 
certo, são as cooperativas, principalmente na área 
de agronegócios e confecções", explica a gesto
ra do Sebrae. Sheila Wainer, gestora de projetos 
de Feiras e Missões Internacionais do Sebrae-
-RS, t ambém informa que a insti tuição deixou de 
apoiar os consórcios de expor tação pelos mesmos 
motivos apresentados pelo Sebrae-PB. 

Projetos Setoriais Integrados 
Os PSIs r eúnem empresas de todos os portes, 

mas com foco nas pequenas e médias, e atuam 
estrategicamente para inserir mais empresas no 
mercado internacional, diversificar e agregar va
lor à pauta de produtos exportados, aumentar o 
volume comercializado, consolidar a presença 
do país em mercados tradicionais e abrir outros 
mercados para os produtos e serviços brasileiros. 
Para isso, a Agência oferece soluções nas áreas de 
Informação, Qualificação para Exportação, Pro
moção Comercial, Posicionamento e Imagem e 
Apoio à Internacionalização. 

"A Apex-Brasil organiza amplas ações de pro
moção comercial, em parceria com entidades se
toriais por meio dos PSIs. São missões prospectivas 

e comerciais, rodadas de negócios, apoio à parti
cipação de empresas brasileiras em grandes feiras 
internacionais e visitas de compradores estrangei
ros e de formadores de opinião para conhecer a 
estrutura produtiva brasileira, entre outras ações e 
projetos especiais", exemplifica Maurício Borges. 
Ele informa que a Agência deve participar, este 
ano, de aproximadamente 900 eventos, entre fei
ras multissetoriais e missões internacionais, além 
de desenvolver outros grandes projetos, entre 
eles, a organização do pavilhão brasileiro na Expo 
Xangai - 2010; a gestão da Casa Brasil 2014, em 
parceria com a Embratur, Ministério do Esporte e 
Turismo e Finep, que promoveu o país no exterior 
durante a Copa do Mundo na África do Sul; o 
projeto Carnaval, que estimula o relacionamento 



entre empresários brasileiros e compradores inter
nacionais, incrementando o ambiente de negócios 
durante o período de realização da festa brasileira 
de grande visibilidade internacional. 

Outro exemplo de PSI que está dando certo 
é o projeto Fórmula Indy, uma plataforma de ne
gócios para promover os produtos e serviços bra
sileiros nos Estados Unidos, com destaque para o 
etanol brasileiro, e para consolidar a imagem do 
Brasil como um parceiro comercial forte, com 
conhecimento de mercado e visão estratégica. A 
Apex-Brasil apoia mais de dez mi l empresas bra
sileiras de 79 setores da economia, todos de pro
dutos e serviços de médio e alto valor agregado, 
que foram responsáveis, em 2009, por 16,82% do 
total exportado pelo Brasil para mais de duzentos 
mercados. "Portanto, trabalhamos com quase a 
totalidade dos setores que compõem a pauta eco
nômica brasileira", complementa Borges. 

Para participar do PSI, as empresas devem 
procurar suas entidades de classe para verificar 
se existem projetos de promoção de exportações 
em execução ou já encaminhados à Apex-Brasil . 
As novas propostas devem ser apresentadas pelo 
Sebrae, por instituições públicas, por entidades 
privadas sem fins lucrativos, por associações de 
classe setoriais ou regionais, ou por cooperativas. 
Visando garantir o melhor atendimento às empre
sas brasileiras com foco no mercado externo e aos 
empresários estrangeiros que pretendem investir 
no Brasil, a Apex-Brasil conta com uma ampla es
trutura física e com profissionais especializados e 
altamente qualificados. 

A l é m da sede em Brasília, a Agênc ia possui 
Unidades de Atendimento em dez estados bra
sileiros (Amazonas, Ceará , Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul , Pernambuco, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e 
Núcleos Operacionais do Programa Extensão 
Industrial Exportadora (PEIEX) t a m b é m em dez 
Unidades da Federação (Alagoas, Bahia, Ceará , 
Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernam
buco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe). 
A Apex m a n t é m , ainda, Centros de Negócios 
espalhados pelo mundo, que funcionam como 
plataformas destinadas a auxiliar o processo de 
internacional ização das empresas brasileiras e i n 
crementar a par t ic ipação nacional nos principais 
mercados. 

Text Box
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