
O
último levantamento feito pelo Sebrae sobre a participação

das micro e pequenas empresas nas exportações passou de

US$ 100 mil para US$ 193 mil, no período de 2002 a 2011.

Pode parecer pouco, uma vez que o percentual das pequenas no total

das exportações brasileiras corresponde a 1% apenas. Mas não é de

se desprezar que tenha havido crescimento. Segundo o presidente

do Sebrae Nacional, Luiz Barretto, é possível alcançar uma

participação de 10% das exportações. “Nossos estudos mostram

que, nos últimos anos, as empresas que têm tido sucesso no exterior

são aquelas que buscam agregar valor ao seu produto. O importante

é internacionalizar, seja para exportar ou não, mas com o objetivo de

se tornar melhor”, diz.

■ OsvisitantesdaABF
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passarempeloestandeda
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alimentação,poderão
conhecerdetalhadamenteo
portfóliocomtodosos
formatosdeoperaçãodas
redesBob´s,DoggiseYoggi.
Asoportunidadesde
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deR$150milaR$2milhões.
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maisde300potenciais
candidatosafranqueados.

■ OGrupoZaiom–quereúne
microfranquias,entreelas
HomeAngels(cuidadoresde
idosos),Dr.FazTudo
(reformasereparosprediais),
Tutores(reforçoescolar
multidisciplinar),HomeDepil
(fotodepilaçãoeestética)e
AmigoComputador -tem
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estadodoRio.Ascidadesde
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DuquedeCaxias,Niterói,
Petrópolis,VoltaRedonda,
Valença,Macaé,CaboFrio,
AngradosReis,NovaFriburgo
BarraMansaeTeresópolis.

Com o tempo cada vez mais curto,
sobra espaço para a criação de em-
presas que oferecem aqueles servi-
ços que todo mundo precisa um
dia recorrer. Costurar ou mesmo
fazer pequenos reparos é um des-
ses serviços. De origem portugue-
sa, a Arranjos Express, acaba de
chegar ao Brasil. A rede é coman-
dada por um grupo de empresá-
rios portugueses, que por lá já tra-
balham com 30 unidades fran-
queadas. O fundador Paulo Ale-
xandre, ex-executivo da L’Oréal,
foi o criador da marca.

O conceito chegou ao Brasil
com a primeira loja própria no
Shopping Vila Olímpia, em São
Paulo. A rede pretende chegar a
50 lojas esse ano e 250 unidades

até 2015 em todo o país.
“Estamos muito bem estabili-

zados em Portugal, mas, além da
crise econômica que a Europa está
vivenciando, decidimos expandir
e internacionalizar a marca, e op-
tamos por iniciar esse processo no
Brasil, em Angola e na Turquia”,
conta o empresário.

Além do serviço express, os
clientes podem optar pela visita
de uma costureira em domicílio.
O investimento inicial na franquia
varia de R$ 90 mil a R$ 106 mil.

Quem também viu oportunida-
de de negócios com a oferta de ser-
viços variados foi o administrador
Felipe Buranello, que criou a Ma-
ria Brasileira. Mais do que pensar
na demanda que viria por conta
da PEC das Domésticas, ele desen-
volveu a empresa com foco em
quem precisa de serviços pon-

tuais. Caso de pessoas que, como
ele, moram sozinhas ou precisam
de um atendimento específico.

Faxineiras, babás, cuidadores
de idosos, motoristas, passadei-
ras, cozinheiras, lavadeiras até jar-
dineiros estão entre os serviços
oferecidos pela Maria Brasileira.

A empresa Cartório Postal, que
nasceu no ano de 2003, oferece
um mix variado de serviços de au-
xílio a obtenção de certidões em
todo o país. Os serviços são dire-
cionados tanto para pessoas físi-
cas quanto para pessoas jurídicas.

Entre os principais serviços ofe-
recidos, estão: busca de 2ª via de
certidões (nascimento, casamen-
to, óbito); pesquisa patrimonial
(imóvel e veículo); reabilitação de
crédito, entre outros. Atualmen-
te, a rede de franquias conta com
mais de 600 unidades no país.

Na avaliação de Baretto, as em-
presas brasileiras estão se prepa-
rando mais para competir no
mercado interno e externo. Por-
tanto, o ato de se preparar para
exportar ajuda a melhorar a qua-
lidade de produtos, serviços e
processos internamente.

“Devemos aumentar o número
de companhias e ampliar merca-
dos, com a exportação de novos
produtos e serviços. Nos últimos
anos, registramos crescimento
considerável entre as exportado-
ras de pequeno porte de peças au-
tomotivas, calçados, apesar da for-

te concorrência asiática e móveis.
Percebemos um potencial para ex-
portação de alimentos, especial-
mente orgânicos, e de vestuário”,
explica o presidente do Sebrae.

Barretto diz que a entidade tem
investido fortemente na capacita-
ção dos proprietários de micro e
pequenas empresas que querem
internacionalizar seu produto ou
serviço. O caminho das pedras
passa por estudar os mercados
que podem ter interesse no que é
produzido pelo pequeno empre-
sário e a demanda por esses pro-
dutos e serviços.

“É necessário descobrir pon-
tos fortes e fracos que deverão ser
ajustados para atender a um deter-
minado país. A partir daí, o em-
preendedor terá condições de de-
senvolver produtos ou serviços,
adequar preços e selecionar ca-
nais de comercialização”, diz.

Em 2012, a Apex-Brasil aten-

deu 12.261 empresas, sendo 90%
delas micro, pequenas e médias.
Em relação à capacitação do em-
presário para a exportação,desta-
ca-se o Projeto Extensão Indus-
trial Exportadora (PEIEX), em par-
ceria com entidades empresa-
riais. O PEIEX atua em 81 projetos
de promoção de exportações.
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Empresas investem em serviços que vão de reparos em roupas até a busca de documentos em cartórios

AportuguesaArranjosExpressquerabrir50unidadesesseano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 jun. 2013, Empresas, p. 14.




