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Empresários estão mal preparados para vencer barreiras internacional, dizem consultores. 
 

 
Celso Grisi, do Proceb: objetivo do MBA é dar uma visão estratégica ao empreendedor de pequeno porte, além de 

conhecimentos técnicos e operacionais. 
 

Pequenos empresários acham comércio exterior um assunto para gigantes. Isso se deve, em 
parte, à falta de conhecimentos e formação. "As empresas menores cometem o erro de pensar 
que, se estão dando certo no Brasil, o mesmo acontecerá lá fora. Mas o mercado internacional 
é diferente, tem outras regras e normas, e a preparação é fundamental", afirma Maurício 
Golfette de Paula, consultor de comércio exterior do Sebrae São Paulo. 
  
Segundo de Paula, a capacitação pode evitar problemas enfrentados por pequenas empresas 
que buscam a internacionalização. "Alguns empreendedores vão participar de feiras no exterior 
sem ter uma estratégia de venda internacional definida. Não sabem formar o preço 
corretamente nem como enviarão os produtos", diz. 
  
Para o coordenador do Projeto Extensão Industrial Exportadora (Peiex), da Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Leonardo Deppe, "as empresas 
brasileiras ainda mantêm a cultura de voltar-se para o mercado interno". Por isso, apresentam 
falhas na atuação internacional: não têm sites bilíngues nem planilhas de custos na moeda do 
país onde pretendem atuar e parceiros comerciais. Além disso, desconhecem a parte de 
logística e câmbio. 
  
Para aumentar as chances de sucesso, o caminho é a capacitação. "O desconhecimento é o 
maior problema, o que gera mais prejuízos. O empreendedor deve procurar algum tipo de 
formação. É preciso colocar o comércio exterior no plano de negócios da empresa e se 
preparar antes de vender lá fora", diz de Paula. 
  
Cursos não faltam. O MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) é ministrado em diversas cidades do Brasil. "Nosso objetivo é 
formar empreendedores que saibam criar e desenvolver marcas brasileiras lá fora", afirma o 
coordenador Miguel Lima. O programa contempla todas as áreas do comércio exterior e prevê 
o desenvolvimento de um plano de negócios internacional. A FGV também oferece o curso de 
curta duração Negócios Internacionais e Comércio Exterior. 
  
Para quem já tem uma pequena empresa há mais de dois anos e com no mínimo nove 
funcionários, uma opção é o curso Sebrae Mais Internacionalização, com 16 horas de aula e 
três de consultoria individual. "Um bom momento para se internacionalizar é quando a 
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empresa está bem no mercado interno", observa Maurício Golfette de Paula, consultor e 
professor de comércio exterior do Sebrae São Paulo. Além deste curso, que é pago, no 
primeiro semestre de 2012 o Sebrae vai oferecer, na modalidade a distância, três opções 
gratuitas. 
  
O Programa de Comércio Exterior Brasileiro (Proceb), da Fundação Instituto de Administração 
(FIA), oferece o MBA gestão de negócios, comércio e operações internacionais, com 600 horas 
de duração. O aluno tem a possibilidade de frequentar um módulo internacional na Université 
Pierre Mendès France, em Grenoble. "Nosso objetivo é dar uma visão estratégica ao 
empreendedor, além do conhecimento técnico e operacional", afirma Celso Grisi, coordenador 
do Proceb e do MBA. 
  
Quem prefere investir em uma graduação, tem como alternativa o bacharelado em 
Administração - Linha de Formação Específica em Comércio Exterior, do Senac São Paulo. 
Durante quatro anos, o aluno cursa disciplinas básicas de administração e outras específicas, 
como logística internacional, práticas de importação e exportação e direito internacional do 
comércio. E ainda desenvolve um plano de negócios para internacionalizar sua empresa. "O 
empreendedorismo é o nosso diferencial", afirma o coordenador Donizetti de Paiva. 
  
Uma pós-graduação em Relações Internacionais com foco em negócios internacionais é a 
aposta do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais (Ibmec) do Rio de Janeiro. No 
programa, disciplinas teóricas como Direito Internacional Público e Privado se misturam às 
mais práticas, como Jogos de Negócios. "Durante o curso, o empreendedor pode descobrir um 
nicho de mercado para seu produto lá fora, aprender a melhor forma de vender seus produtos 
no exterior e perceber possibilidades de importação", afirma o coordenador José Luiz 
Niemeyer. 
  
O curso de férias Criando valor no exterior, da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), de São Paulo, tem duração de seis horas e discute como empresas brasileiras podem 
se tornar competitivas no exterior. "O curso trata da internacionalização baseada em mercados 
emergentes", diz o professor Felipe Borini. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 2011, Especial Pequenas e Médias 
Empresas, p. G8. 
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