
D
e acordo com dados do IBGE, as
pequenas e médias empresas
constituem 99% dos 6 milhões
deestabelecimentosformaisbra-
sileiros, representando 20% do
PIBe60%dos94milhões deem-

pregosnopaís.Entretanto,apesardavisí-
vel importância dessas companhias para
o mercado interno, a expressão interna-
cional destas ainda é muito baixa: apenas
9,5milpossuemalgumaatuaçãonomer-
cado externo e a maior parte apenas por
meio de exportações.

Naverdade,sãopoucasasPMEshabili-
tadas para exportar. E este não é somente
um fenômeno brasileiro, mas internacio-
nal, até porque as PMEs são empresas de
produtosnon-tradablescomo,porexem-
plo, pequenos estabelecimentos comer-
ciaisoudeproduçãolocaledoméstica.Se-
tores que possuem mais a característica
de PMEs, ou seja, que não possuem gran-
des empresas mas exportam, pertencem
a ramos como o de gemas, joias e artesa-
nato de luxo; de software especializado; e
produtos de escala menor mas de alto
grauvaloragregado,comopróteses,espe-
cialidades, etc. Esses setores no Brasil já
têm empresas de marcas no exterior co-
mo a H. Stern, Natura, Boticário e outras.

Porém, existe ainda um universo bem
maior a ser levado ao exterior. A UNC-
TAD, ainda sob a gestãodobrasileiroEm-
baixador Rubens Ricupero, incentivou as
empresastransnacionais,quesãorespon-
sáveis por mais de 2/3 do comércio inter-
nacional,aincorporaremseusfornecedo-
res domésticos de excelência em seu cir-
cuito de compras globais. A iniciativa
trouxe ao Brasil o conceito de empresas
âncoras, que levam seus fornecedores ao
mercado internacional onde atuam. Esse
esforço foi importante, porém tem dimi-
nuído sensivelmente em função da situa-
ção cambial e tributária. As PMEs em ge-
ral têm uma gestão familiar/profissional
e não dispõem de capacidades executivas
adicionais para abraçarem mercados ex-
ternos. É um esforço bastante grande,
que em geral é iniciado por meio de paí-
sesdaregião,emnossocasoaAméricaLa-
tina. Essas estratégias têm sido desenvol-
vidas com o apoio da ApexBrasil, ABDI,
BNDESeMinistériodas RelaçõesExterio-
res, entre outros, porém as circunstân-
cias do ambiente têm se deteriorado des-
favoravelmente para as PMEs.

Dentre os motivos que dificultam es-
sa internacionalização estão a legislação

tributária e a política cambial brasileira.
Um agravante nesta questão é a burocra-
cia necessária para atender as exporta-
ções,muito mais focada nas grandes cor-
porações. Por fim, temos a bitributação,
ou seja, a taxação dupla de uma mesma
operaçãonopaísdeorigeme noque rece-
beoinvestimento. Apesardeosempresá-
rios levantarem essa bandeira há anos,
muito pouco foi feito no sentido de bus-
car acordos e tratados internacionais
que solucionem o problema.

Secompararmos o númerode acordos
firmados pela China com outros países e
regiões comonúmerodeacordosdenos-
so país, fica evidenciado o grave entrave
existente no Brasil. O país asiático tem 12
acordos de livre comércio distribuídos na
Ásia, Oceania, América Latina, Europa e
África, enquantooúnicorelevantefirma-
do pelo Brasil é o Mercosul, que ainda
apresentafragilidadedevidoàs divergên-
cias entre os países membros. A preocu-
paçãoaumentaaindamaisquandoconsi-
deramos que a formação de alianças eco-
nômicaspressupõelongosprazoseprepa-
raçãoantecipada,poisanegociaçãoélen-
ta.EenquantomovimentoscomooAcor-
dodoPacíficoeoPactoAndinoseestabe-
lecem, o Brasil apenas assiste. Apesar de
essesentravesimpactaremtodooempre-
sariado brasileiro, eles são muito mais
sentidos entreos empresários das peque-
nas emédiasempresas,por serem meno-
res e com menos força.

Apesar disso, devemos observar o po-
tencial do Brasil na exportação de tecno-

logia e conhecimento e não apenas de
commodities, como somos historica-
mente conhecidos. Atualmente, já de-
senvolvemos tecnologias em varias
áreas como automotiva, aeronáutica, in-
formática, gestãoe agronegócio, que ain-
da são totalmente inexploradas por ou-
tros países. Sem mencionar a criação da
Urna Eleitoral Eletrônica, do sistema
Poupa Tempo e do Programa Nota Fiscal
Paulista, que devolve 30% do ICMS efeti-
vamente recolhido pelo estabelecimen-
to a seus consumidores. Estes produtos e
muitos outros mais podem ter um gran-
de sucesso desde que haja foco na políti-
ca de sustentação dessas empresas. Com
a criação da Secretaria da Micro e Peque-
naEmpresa,espera-se que oGoverno Fe-
deral seja proativo no estímulo à interna-
cionalização deste grupo alvo.

Éclaroquejáexistemalgumasiniciati-
vas queestãoaos poucos facilitandoaen-
trada de nossas PMEs no exterior, como a
do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento,queampliaoacessodessasempre-
sas à informação necessária e aumenta a
ofertadeprodutosfinanceiros,ouoProje-
to de Apoio à Inserção Internacional de
PequenaseMédias EmpresasBrasileiras -
PAIIPME, que é fruto de um acordo entre
Brasil e União Europeia firmadoem 2005.

Temos um longo caminho pela frente,
masomaisimportanteédarmosoprimei-
ro passo na direção correta.

*Ingo Ploger é presidente no Brasil do Conselho
Empresarial da América Latina — CEAL
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As pequenas e médias
empresas em geral
têm uma gestão
familiar/profissional e não
dispõem de capacidades
executivas adicionais para
abraçar mercados externos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 jul. 2013, Mundo, p. 30.




