


A empresária Isabel Doering 
Muxfeldt recém-terminara um 
curso de exportação para pe-

quenos negocios. Saiu da sala de aula 
cheia de ideias e vontade de trabalhar, 
mas com a dúvida de como conquis-
tar o primeiro cliente. O último pon-
to, no entanto, foi o mais fácil de resol-
ver. Bastou acessar o e-mail da empresa, 
dois dias depois, que lá estava o pri-
meiro pedido vindo de um outro país. 
Eram portugueses encantados com su-
as joias, na verdade, biojoias feitas a 
partir de chifres de boi. 

"Fui me preparando para expor-
tar aos poucos. O que chamou a aten-
ção dos europeus foi o fato de eu ser 
adepta do fair trade [sistema que exige o 
cumprimento de soluções trabalhistas e am-
bientais] e ter um produto diferencia-
do", lembra. 

Mas um ponto fundamental para o 
sucesso do negócio de Isabel foi a facili-
dade que ela encontrou para despachar 
as encomendas para Portugal. Nada de 
passar horas separando documentos ou 
gastar dias pesquisando preço de fre-
te. Bastou se dirigir a uma agência dos 
Correios. "Sempre achei que exportar 
fosse algo muito difícil. Mas a dificul-
dade estava só na minha cabeça e não 
no processo em si", lembra a sócia da 
empresa Jóias do Pantanal, em Ma-
to Grosso do Sul, que hoje envia mer-
cadorias para mais de dez clientes em 
Portugal. A agilidade de Isabel só foi 
possível graças ao serviço Exporta Fá-
cil, dos Correios. 

O serviço permite que produtos e 
encomendas com até 30 quilos e que 

custem até US$ 50 mil (até 2009 era 
US$ 20 mil) sejam enviados para fo-
ra do Brasil sem ter de passar pela bu-
rocracia usual. Em resumo, exige-se o 
preenchimento de um único formulá-
rio, a Declaração Simplificada de Ex-
portação e do Sistema Integrado de Co-
mércio Exterior (Siscomex). 

DESCOMPLICAR PARA FATURAR 
Depois de amargar quedas de 2004 a 
2008, as exportações via Correios vol-
taram a crescer em ritmo acelerado. 
Em 2009, o valor exportado cresceu 
8,11%. No ano passado, 8,37%. 

O curioso é que, ainda no ano pas-
sado, houve uma contradição entre o 
número de encomendas e o valor das 
mercadorias. Enquanto o valor total 
subiu, o número de pacotes decresceu. 
Por que isso? Por causa de uma regra 
básica que as empresas têm seguido à 
risca, como explica Jaime Akila Kochi, 
consultor de Comércio Exterior do Se-
brae-SP. "É preciso dar prioridade aos 
produtos pequenos, mas de alto valor 
agregado, porque o empresário conse-
gue despachar por caixas e tem maior 
retorno financeiro." 

Não por acaso, o setor de jóias é 
um dos maiores adeptos desse mode-

lo de exportação. Seja qual for o setor, 
afirma Kochi, o empreendedor deve ter 
clareza na viabilidade econômica, defi-
nir o preço ideal e controlar os custos. 

Isso porque as pequenas exporta-
ções estão sujeitas aos mesmos riscos e 
instabilidades das grandes transações, 
como mudanças cambiais, leis e cri-
ses financeiras. Diante dessa máxima, 
quem aproveitou bem os dois lados do 
mercado foi o dentista Miguel Lima. 

Ele criou um consultório odontoló-
gico portátil. Em linhas gerais, trata-se 
de uma cadeira de dentista com todo o 
aparelhamento necessário em volta. O 



equipamento é pequeno e dobrável. A 
invenção começou a ser comercializa-
da no início dos anos 2000, e vários pa-
íses se interessaram por ela. Graças ao 
tamanho, coube perfeitamente no mo-
delo Exporta Fácil. Somado a isso, ain-
da se viviam tempos onde o dólar alto 
esticava os lucros. 

"Utilizar o serviço foi muito impor-
tante para nosso crescimento. Abriu 
muitas portas, aumentou nossa recei-
ta e fez nosso produto ficar conheci-
do no mundo", lembra Lima, funda-
dor da ConsulDent, baseada no Rio 
de Janeiro. 

No auge das exportações, a empre-
sa vendia para vários países da Améri-
ca Latina, além de Estados Unidos, Eu-
ropa e até mesmo Oriente Médio. 

Agora, com a moeda norte-ameri-
cana em baixa, a empresa está focada 
no mercado interno para seguir ven-
dendo bem. 

POTENCIAL DE CRESCIMENTO 
Em geral, os exportadores brasileiros 
enviam as mercadorias para outras 
empresas para que sejam então reven-
didas, ou seja, a relação business-to-bu-
siness domina o serviço. Outra carac-
terística nesse tipo de exportação é a 
presença maciça das empresas no inte-
rior, onde o acesso a outros meios de lo-
gística é mais escasso. 

"Hoje, a globalização não é mais 
retórica, é enfática. Esse conjunto de fa-
tores leva o empresário a arriscar mais 
e tentar aquilo que antes só as grandes 

conseguiam fazer. As exportações são 
constantes, razoáveis e de valor agre-
gado maior", comenta Mário Renato 
Borges da Silva, chefe do Departamen-
to de Relacionamento Institucional 
dos Correios. 

Com o cenário favorável, a estatal 
pretende seguir crescendo e aumentar 
a clientela de exportação em cerca de 
12% ao ano. 

O crescimento pode ainda ser 
maior se ocorrerem melhorias nas ex-
portações para a América Latina, que 
ainda são fracas. Apesar de os países 
vizinhos terem a distância como van-



tagem nas relações comerciais, na prá-
tica, esse benefício não é sentido. Esta-
dos Unidos, Europa e Ásia lideram as 
exportações por Correios. 

A razão para essa configuração es-
tá na macroeconomia. Como os latinos 
ainda lutam para firmar seu poder de 
consumo, os brasileiros vendem mais 
para outras nações. Mas há motivos 
não tão evidentes, como a burocracia 
e a dificuldade em encontrar serviços 
simplificados de logística. 

De olho nesse nicho, os Correios 
prestam uma espécie de consultoria aos 
vizinhos para que eles implantem mo-
delos parecidos com o nosso. 

A ideia já foi exportada para Ar-
gentina, Bolívia, Colômbia e Peru e es-
tá em fase de finalização no Equador. 
"Temos de considerar também a evolu-
ção nos processos aduaneiros. Na Eu-
ropa, a automação é grande. O Brasil 
implantou o sistema recentemente, en-
quanto em diversos países, ela ainda 
não chegou", afirma Ricardo Gelain, 
diretor de Vendas e Marketing da TNT, 
que atua no setor de cargas expressas. 

A maior fatia da TNT, ao contrá-
rio dos Correios, está na importação. A 
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