
a língua portuguesa, o 
prefixo "ex" frequente-
mente indica movimen-
to para fora, como em 

"excluir", "êxodo" e "exportação". No 
mundo dos negócios, porém, exportar 
é também um movimento para dentro. 
Estranho? Não, quando se recorda que 
a adoção de estratégias para vender ao 
exterior (olha o "ex" aí de novo) traz be-
nefícios para a competitividade no mer-
cado interno. 

"Lá fora, principalmente nos países 
desenvolvidos, os controles são mais rí-
gidos. São maiores as exigências de pra-
zo, normas técnicas, padrões de respon-
sabilidade e qualidade", observa José 
Augusto de Castro, presidente em exer-
cício da Associação de Comércio Exte-
rior do Brasil (AEB). "Portanto, quem 
exporta faz investimentos em tecnolo-
gia e ou em novos processos de produ-
ção que trazem vantagens também para 
as vendas no mercado interno." 

A experiência da Biquad, que faz 
produtos para emissoras de rádio e TV 
em Santa Rita do Sapacaí (MG), indica 
outra vantagem. "Exportar agrega valor 
à marca. 0 cliente vê que a empresa pre-
parada para exportar tem qualidade de 
nível internacional", destaca o diretor 
de marketing Diego de Campos Tomaz. 

A fabricante mineira, fundada em 
2000, chegou a vender esporadica-
mente ao exterior nos primeiros anos 
de vida, mas foi só em meados de 2011 A ut
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que se lançou ao mercado internacional 
de maneira mais estruturada, após par-
ceria com a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil, vinculada ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior e responsável por pro-
mover internacionalmente produtos e 
serviços brasileiros). Hoje, fornece regu-
larmente para Chile e Guatemala e está 
com negociações avançadas na Argen-
tina e nos Estados Unidos. 

A Biquad faz produtos de radiofusão 
para emissoras de radio e TV desde sis-
tema de transmissão até amplificadores 
e mobiliário especial. Mas os produtos 
que mais cruzam as fronteiras são pro-
cessadores de áudio digital e híbridas 
telefônicas (que permitem que um ou-
vinte entre ao vivo na programação). 

A reestruturação para vender lá fora 
incluiu abertura de um departamen-
to exclusivo para exportação, implan-
tação de processo para obter a norma 
ISO 9001 (em andamento), confecção 
de material em três idiomas (inglês e 
espanhol, além do português) e adapta-
ção de softwares para linguagens usa-
das em outros países. As vendas inter-
nacionais representam, atualmente, 7% 
do faturamento; o objetivo é chegar a 
20% no ano que vem. 

"Empresa de base tecnológica tem 
que entrar no mercado internacional, 
porque isso agrega valor", diz Tomaz. 
"Pensando globalmente, você tem mais 
possibilidade de negócios, e põe o nome 
do Brasil em destaque." 

Liège Martins, proprietária da con-
fecção gaúcha Dark Dragon, percebeu 
o impacto da exportação mesmo antes 
de se lançar no comércio internacional. 
Fundada em 2008, há dois anos a em-
presa de roupas femininas se engajou no 
Projeto Extensão Industrial Exportado-
ra (PEIEX), da Apex-Brasil. Desde en-
tão, passou por mudanças que, se ainda 
não se refletiram em vendas externas, 
promoveram pequena revolução. 

A preparação tem envolvido duas 
principais frentes: treinamento da equi-
pe e investimento em tecnologia - so-
bretudo programas de computador. Com 
um software de gerenciamento, a em-
presa traça em duas horas uma estraté-
gia de aumento de produção que antes 
demorava uma semana para ser elabo-
rada. Com um sistema de modelagem 
digitalizada, rapidamente adapta pe-
ças, algo essencial para quem quer ves-
tir mulheres de várias partes do mundo. 

0 resultado dos investimentos e da 
"nova cultura" foi maior fidelidade dos 
clientes e mais qualidade nos produ-
tos e processos. Assim, ainda na fase 
de preparação para exportar e tendo 
de driblar as dificuldades de financia-
mento de longo prazo, a Dark Dragon 
ampliou seu faturamento em 50% nos 

últimos dois anos. 
Não por acaso, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) justifica sua atuação junto ao 
setor exportador com o argumento de 
que isso ajuda a elevar "a produtividade 
e eficiência das empresas brasileiras". 

Como notaram pesquisadores da 
Universidade Federal de Uberaba num 
paper apresentado no 11° Congresso 
Brasileiro de Custos, "a opção por ex-
portar exige que a s empresas incorpo-
rem avanços tecnológicos, ganhem pro-
dutividade e adotem padrões de quali-
dade internacionais, ao mesmo tempo 
que propicia obtenção de economia de 
escala e faturamento em moeda for-
te, fazendo das empresas exportado-
ras menos vulneráveis às oscilações do 
mercado interno." Por isso é que Castro, 
da AEB, sugere que toda empresa ex-
porte pelo menos 1% da produção. "Não 
quebra ninguém e não resolve a vida de 
ninguém, mas cria tradição, confiabili-
dade e credibilidade. A empresa passa 
a se testar, e aprende muito", comenta. 
"E passar de zero para 1% é mais difícil 
do que de 1% para 10% ou 20%." 
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Text Box
Fonte: Istoé , São Paulo, ano 36, n. 2214, p. 107-108, 18 abr. 2012.




