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Especial | Pequenas e médias empresas

Comércio exterior Tecnologia dá suporte a empresas
que começam a explorar o mercado internacional

Sistema de gestão
ajuda a controlar
negócio a distância

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Carlos Rosset, da CMR: atualmente o mercado externo responde por 6% do faturamento anual da empresa

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Meias-calças, ventiladores pul-
monares, cosméticos para cabe-
los e sapatos feitos com couro de
peixe. Os produtos são os mais
variados, mas têm por trás em-
presas com algo em comum: são
brasileiras e de pequeno porte,
cujas marcas estão chegando a
um número cada vez maior de
países com apoio da tecnologia,
que suporta quesitos essenciais
para a prática do comércio exte-
rior, desde uma gestão mais apu-
rada até a divulgação das ofertas
aos públicos-alvo.

A CMR é um dos exemplos. A
empresa, sediada em Jundiaí
(SP), começou a exportar em
2001, após testar a receptividade
de seus produtos no mercado
chileno. Hoje, sua marca de lin-
gerie Liz está presente em cerca
de 60 países, que são atendidos
pelas unidades no Brasil, no Mé-
xico e no Chile.

Para fazer face a toda essa rede,
a fabricante instalou o sistema de
gestão (ERP) da S A P, que roda na
matriz e permite o acompanha-
mento dos negócios a distância —
a gerente de lá acessa o servidor
aqui, onde o pedido é processado
e a nota é devolvida para lá, tudo
por VPN (virtual private network,
ou rede privada virtual).

“A ferramenta possibilitou sair
faturando no momento em que
pousamos no México, em 2005”,
diz o empresário Carlos Rosset.
No Chile, onde o escritório co-
mercial havia sido aberto dois
anos antes, uma linha de produ-
ção passou a funcionar em 2011,
também sustentada pelo mesmo
ERP. Para melhorar o fluxo de tra-
balho específico do comércio ex-
terior, a CRM adotou ainda uma
solução desenvolvida pela Sonda
TI, parceira da SAP, que processa
os trâmites relacionados à expor-
tação, como câmbio e draw back.
Além disso, um novo processo de

etiquetagem permite impressão
em quatro idiomas. “Qualquer
peça do estoque está pronta para
saída para qualquer país”, des-
creve o empresário.

Atualmente, o mercado exter-
no responde por cerca de 6% do
faturamento anual da CMR, em
torno de R$ 90 milhões. Já foi
maior — chegou a representar
17% — mas o comportamento
pós-crise ampliou a participação
do mercado interno, onde a em-
presa deu início a uma estratégia
de vendas no varejo por meio de
franquias. Até o fim do ano, deve
somar mais 25 lojas às cinco
abertas no ano passado. Chile e
Peru também estão nos planos.

No segundo momento, é hora
de implementar controles dos
processos produtivos com uso de
alguma ferramenta de business
intelligence. Ao final, em etapa
mais complexa, entram em cena
ferramentas mais caras, que vi-
sam a estratégia da empresa co-
mo um todo e vão trabalhar com
comunicação, vendas, relaciona-
mento e posicionamento da
marca. “Junto com elas, vale uma
boa ferramenta de comércio ex-
terior ”, sugere.

O PEIEX não é a única iniciati-
va do governo federal de apoio à
adoção de tecnologia como estí-
mulo à exportação. O Sistema
Brasileiro de Tecnologia (Sibra-
tec) aproxima comunidade cien-
tífica e empresas. Um de seus

Plataformas on-line conferem mais
visibilidade com custos reduzidos
De São Paulo

Como não basta dispor da
oferta e é preciso fazer chegá-la
aos potenciais interessados, tec-
nologias de exposição on-line
são fundamentais para os peque-
nos negócios, cuja capacidade de
investimento em divulgação off
line é mais limitada. “No mundo
globalizado ficar só no telefone
ou fisicamente nos lugares é in-
v i áv e l ”, diz Luís Fernando Setti,
gerente de exportação da Leis -
tung do Brasil, que exporta 15%
de sua produção.

Desde 2011 a empresa está
presente na chinesa Alibaba,
maior plataforma on-line de ne-
gócios entre empresas (B2B) do
mundo, com cerca de 16 milhões
de cadastros. A Alibaba é repre-
sentada no Brasil pela Ludatrade,
que tem mais de 450 mil cadas-
tros — 70% de empresas de micro
e pequeno porte, a maior parte
de participantes gratuitas. Mas
uma centena aderiu ao pacote
Gold Supplier, que além de dis-
ponibilizar perfil, produtos e
preços, oferece um pacote com
treinamento e suporte técnico. A
Leistung é uma delas.

O número de cadastros, inter-
conexões com 145 mil outros si-
tes e parcerias com mecanismos
como Google e Ya h o o ajudam as
empresas participantes a subi-
rem nos rankings das ferramen-
tas de buscas, diz o diretor execu-
tivo da Ludatrade, Diego Spindo-
la de Magalhães.

A Sunbras, distribuidora da fa-
bricante de cosméticos capilares

I n o a r, há dois anos participa do
Alibaba. A primeira venda foi para
o Cairo, no Egito. “Ele estava com
um pé atrás. Em média, são cinco
e-mails antes da encomenda do
primeiro litro”, conta o empresário
Marco Bird. Hoje as exportações
para uma dezena de países com-
põem 45% das vendas.

Também especializada em cos-
méticos capilares, a QOD exporta
para cerca de 60 países. Cliente do
Alibaba, a empresa investe em so-
luções de marketing digital como
mídias sociais, relacionamento
com blogs e materiais promocio-
nais — impressos no exterior com
ajuda de discos virtuais. O e-com-
merce recebeu reforço de ferra-
menta preparada para otimização

Soluções ensinam
a lidar melhor
com a burocracia
De São Paulo

A burocracia envolvida nos
processos de comércio exterior
inspirou a criação de ferramen-
tas específicas por fornecedores
de Tecnologia de Informação.

Um deles é a Sonda, que desen-
volveu o aplicativo pw.CE. Inte-
grado ao software de gestão ERP
da S A P, permite a administração
de todo o processo, incluindo as
rotinas de exportação, importa-
ção, câmbio, draw back e do Sis-
tema Integrado de Comércio Ex-
terior de Serviços, Intangíveis e
outras Operações que Produzam
Variações no Patrimônio (Sisco-
serv), o sistema informatizado
desenvolvido em conjunto pela
Secretaria da Receita Federal e o
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC). “O software interage
com o sistema de gestão e permi-
te a criação e a visualização de ce-
nários”, aponta o diretor comer-
cial da unidade aplicativos da
Sonda, Danilo Mioto.

A solução foi lançada em 1999,
mas passa por atualizações indi-
cadas por um grupo de usuários
na medida das novidades intro-
duzidas pelos órgãos públicos.

O Siscoserv, por exemplo, nas-
ceu no ano passado para medir,
em tempo real, o comércio in-
ternacional de serviços, como os
de engenharia, manutenção,
consertos e reparos.

É semelhante ao Sistema Inte-
grado do Comércio Exterior (Sis-
comex), que foi criado em 1993
e atualizado para a internet em
2010, a partir da criação do mó-
dulo Exportação Web (Novoex),
que eliminou a necessidade de
programas adicionais de cone-
xão como VPN ou Frame Relay.

A Bysoft especializou-se nesta
área. Oferece soluções como o i-
Trade Export, que atende as em-
presas exportadoras e tradings,
e o i-Broker Export, para opera-
dores logísticos.

“São facilitadores que respon-
dem por toda a parte documen-
tal, de conversão de câmbio, de
fatura, etc”, enumera a diretora
executiva Edneia Moura Cheba-
bi. Um dos clientes da Bysoft é a
Tito Global Trading Services, em-
presa gaúcha nascida em 1935 e
que hoje fornece serviços em lo-
gística internacional e em co-
mércio exterior.

Com matriz em Uruguaiana
(RS) e mais uma dezena de uni-
dades, 400 funcionários e 3 mil
clientes espalhados pelo país, a
empresa adotou o i-Broker para
otimizar seus processos no dia a
dia da exportação.

“As informações já estão pre-
sentes no sistema da receita. O
sistema permite o intercâmbio
com o ERP. Elimina o retrabalho
e a duplicidade de controles”,
descreve o gerente de TI Velci
Ferretto. (MF)

de mecanismos de busca (SEO),
com internacionalização de acor-
do com o IP, que permite acessar o
site na língua e moeda definida pa-
ra o local, chat on-line e cartões de
todas as bandeiras, além de opções
como Paypal. “A tecnologia ainda
substitui reuniões e viagens por
ferramentas como Skype”, diz o di-
retor Heitor Morsch Santos.

No ano passado, a empresa
vendeu cerca de 270 toneladas
de cosméticos por R$ 20 milhões,
20% para o exterior.

Recentemente, o Banco do
Brasil transferiu para a B2Brasil a
gestão de sua vitrine virtual BB
Web Trade (BWT), que nasceu há
cerca de dez anos e chegou a con-
tar com 7 mil participantes.

“Nosso foco é oferecer a interme-
diação financeira”, diz o diretor
de negócios internacionais Ad-
milson Monteiro Garcia.

Com mais de 7 mil clientes ex-
portadores com faturamento
bruto anual inferior a R$ 2,4 mi-
lhões, o banco oferece um pu-
nhado de ferramentas de apoio à
exportação pela internet. A Gre-
en Obsession, de Manaus (AM),
apoiou-se nelas para iniciar-se
nas exportações em 2002. “O
banco recebe o dinheiro e só libe-
ra quando a mercadoria chega
l á”, diz o empresário Aidson Pon-
ciano, que exporta 5% de sua pro-
dução de 200 a 400 peças men-
sais e hoje é cliente Premium da
B2Brasil. (MF)

Heitor Morsch Santos, da QOD: “A tecnologia ainda substitui reuniões e viagens por ferramentas como Skype”

Solução da Sonda TI
processa os trâmites
relacionados a
exportação, como
câmbio e draw back

A catarinense Leistung do Bra-
sil, fabricante de equipamentos
para a área da saúde especializa-
da em ventiladores pulmonares e
respiradores mecânicos, a gaú-
cha Q O D, produtora de cosméti-
cos para os cabelos, e a amazo-
nense Green Obsession, fornece-
dora de calçados e bolsas artesa-
nais feitos com couro de peixe e
fibras naturais, são outros exem-
plos de exportadoras de peque-
no porte. Menos parrudas que a
CMR, nem por isso prescindem
da tecnologia, utilizada princi-
palmente como plataforma de
exposição de seus produtos para
atrair compradores.

Para o especialista Daniel Do-
meneghetti, da E-Consulting, ter
um produto mais ou menos ex-
clusivo e desejável é o primeiro
passo de uma pequena exporta-
dora bem-sucedida. A casa arru-
mada é outro e isso inclui proces-
sos logísticos, fiscais, tributários,
de marketing e comunicação.

Com tudo isso, diz, a empresa es-
tá apta a exportar e pode lançar
mão de tendências que facilitam
o fluxo dos negócios, como com-
putação em nuvem e IaaS (in-
fraestrutura adquirida como ser-
viço), que permitem ter o tipo de
suporte tecnológico antes ina-
cessível pelo custo.

Também pesa a favor das me-
nores o barateamento das solu-
ções de e-commerce, incluindo
meios de pagamento e seguran-
ça, além da popularização dos
mecanismos de comparação de
preços e das redes sociais. “Essas
combinações facilitam o proces-
so de exportação”, justifica.

A tecnologia da informação é
um dos primeiros requisitos ava-
liados pelo Projeto Extensão In-
dustrial Exportadora (PEIEX), da
Apex-Brasil, agência brasileira de
promoção de exportação e inves-
timentos, cujo objetivo é estimu-
lar a competitividade e a cultura
exportadora entre as empresas
brasileiras. “TI é ferramenta bási-
ca de competitividade”, diz o co-
ordenador do PEIEX, Tiago Terra.

O projeto presta consultoria
às empresas interessadas por
meio de 32 núcleos distribuídos
por 12 Estados e no Distrito Fe-
deral, sem custo para o empresá-
rio — no ano passado, foram
atendidas 3 mil empresas, que
receberam auxílio de aproxima-
damente 300 profissionais espe-
cializados nas áreas de adminis-
tração estratégica, capital huma-
no, finanças e custos, vendas e
marketing, produto, manufatu-
ra e comércio exterior.

A consultoria identifica três
níveis de empresas no que tange
à TI. “Ter rede de internet é o mí-
nimo dos mínimos”, destaca Ter-
ra. No estágio inicial, depois de
checar a situação da empresa, os
técnicos consultores buscam im-
plantar software de gestão, sufi-
ciente para controlar a área fi-
nanceira, contabilidade, recur-
sos humanos.

componentes são as redes esta-
duais de Extensão Tecnológica.

No Paraná, esse papel é cum-
prido pelo Instituto de Tecnolo-
gia do Paraná (Tecpar), vincula-
do à Secretaria Estadual da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior.
“Fornecemos apoio em tecnolo-
gia, inclusive de informação”, de-
fine Rogério Moreira de Oliveira,
gerente substituto do Centro de
Informações e Estudos Estratégi-
cos do Tecpar.

Isso inclui de sistemas de ges-
tão até melhorias no processo fa-
bril, passando pelo desenvolvi-
mento ou adequação de produ-
tos a normas estrangeiras. Micro
e pequenas empresas têm aten-
dimento subsidiado, com sua
contrapartida financeira limita-

da a 18% do valor do projeto. Até
agosto do ano passado, o Tecpar
contabilizou 238 atendimentos.

Em São Paulo, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia proporcio-
na por meio do Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT) atendi-
mento às micro, pequenas e mé-
dias empresas com foco em me-
lhorias tecnológicas.

O Progex é destinado àquelas
interessadas em exportação e
tem na TI um de seus destaques.
“Normalmente elas estão bus-
cando aperfeiçoamento, qualifi-
cação ou certificação”, diz o as-
sessor técnico Fernando Batolla
Júnior. O custo para empresas é
de 10% do valor do projeto, que
chega a R$ 30 mil no total.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 mar. 2013, Especial: Pequenas e médias empresas, p. F6.




