
ESPECIAL MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Dadaacapacidade deprodução,
custo doprocesso de exportação
edequalificaçãodeprodutos
muitas micro,pequenas eaté
mesmo empresas de porte
médiooptampela formaçãode
consórcio,cooperativas epelas
exportaçõesvia trading
companies paraalcançar o
mercado externo.“Assim,elas
aumentam acompetitividade de
inserção deseusprodutosno
mercado externo,pois exportam
mercadorias,quedeforma
individualizada provavelmente
teriammais dificuldade ounão
conseguiriamefetivarsuas
exportações”, observaRomênia
MarinhoRocha Rodrigues,
especialistaemcomércio
exteriorcomfoco emmicro
epequenaempresas.

Segundo aSecretariade
ComércioExterior (Secex)do

MinistériodoDesenvolvimento,
Indústriae ComércioExterior
(MDIC),ascooperativasexportaram
US$3,43 bilhões (valorFOB)
entre janeiro e julhodesteano,
comaltade7,35%sobre igual
intervalo de 2012.Já astradings
venderam US$13,65bilhões,
comvariaçãonegativade 3,75%
nomesmo período.

Não existem dados disponíveis
sobre as vendas externas dos
consórcios que, conforme Luiz
Barretto, presidente do Sebrae, têm
grande potencialidade, mas ainda
são poucos utilizados no país. Os
consórcios funcionam como uma
central de comercialização que
amplia o portfólio de produtos e
serviços oferecidos, pois diversas
empresas participam dessa
oferta, reduzindo investimentos
em marketing, logística e
comercialização, explica.

A indústria tem uma boa vanta-
gem sobre o setor de comércio e
serviços na pauta das exporta-
ções brasileiras. As últimas pes-
quisas disponíveis da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex) do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) mostram que as indús-
trias de porte médio responde-
ram por cerca de 82% dos valo-
res totais exportados pelo seg-
mento de médias empresas nos
anos de 2010 e 2011 - participa-
ção um pouco superior em rela-
ção às vendas externas das gran-
des companhias, nas quais o se-
tor industrial teve um peso um
pouco acima dos 75%, no mes-
mo período analisado. Essa van-
tagem, entretanto, tem sido tra-
dicionalmente menor nas expor-
tações da micro e pequenas em-
presas (MPEs): as indústrias des-
se porte representaram em tor-
no de 64%, sendo que grande
parte do percentual restante fi-
cou nas mãos do comércio ataca-
dista e varejista.

As empresas menores têm
uma pauta de exportação bastan-
te diversificada em destinos e
produtos, sendo que os manufa-
turados responderam em 2011
por cerca de 75%, fatia “duas ve-
zes maior do que a observada nas
vendas totais do país”, mostra o
estudo “As Micro e Pequenas Em-
presas na Exportação Brasileira
1998-2011”, produzido pelo Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae) e
divulgado no ano passado. Ven-
dem no exterior principalmente
calçados, vestuário, partes e pe-
ças para automóveis e tratores,
móveis, máquinas e equipamen-
tos, produtos químicos e obras
de mármore e granito. Segundo o
estudo, os produtos de baixa e
média-alta tecnologia têm papel
de destaque nas exportações das
MPEs, sendo responsáveis por
63,3% das vendas totais em 2011,
enquanto apenas 5,6% foram pro-
venientes de produtos que agre-
gam alta tecnologia.

“Nos últimos anos, as micro e
pequenas empresas que mais
têm tido sucesso no exterior são
aquelas que buscam agregar va-
lor ao seu produto. Por não terem
muita escala, os pequenos negó-
cios dificilmente exportam com-
modities”, afirma Luiz Barretto,
presidente do Sebrae.

Fazem sucesso ainda aqueles
que já nascem com portfólios ino-
vadores ou inéditos, como é o ca-
so da Susten, indústria sediada
em Alumínio (SP), que há pouco
mais de um ano produz suco de
cana 100% natural e sem conser-
vantes. A empresa e a garapa, de-
nominada kanaí, foram pensa-
das já visando também o merca-
do externo, diz Rafael Tadeu Lu-
ques, diretor da Susten que viu
no caldo de cana uma forma de
entrar no mercado e disputá-lo
com competitividade.

Engenheiro por formação e ex-
executivo de vendas e marketing
de multinacionais, Luques sem-
pre cultivou a ideia de ter o pró-
prio negócio. “Tenho o empreen-
dedorismo na veia, mas buscava
uma maneira de fazer algo no-
vo.” A ideia de engarrafar caldo
de cana surgiu a partir da visita
ao Brasil de um amigo francês de

Luques no final de 2009, que ex-
perimentou a bebida, se apaixo-
nou pelo sabor e queria levá-la
para seus familiares na Europa.
Para satisfazer a vontade do visi-
tante, Luques tentou achar o cal-
do engarrafado no mercado de
maneira que pudesse ter valida-
de suficiente para chegar a Fran-
ça, mas nada encontrou. Tais pes-
quisas foram o grande empurrão
para criar a kanaí.

Somente no desenvolvimen-
to do produto, em pesquisas rea-
lizadas em conjunto com univer-
sidade e instituições, como o Ins-
tituto de Tecnologia de Alimen-
tos (Ital), de Campinas (SP), fo-
ram R$ 500 mil investidos, diz.
“Eu queria um suco 100% natu-
ral, sem aditivos e conservan-
tes, que mantivesse o sabor do
caldo fresco e tivesse validade.
O kanaí tem tudo isso e dura oito
meses e não existe nada igual no
mercado”, orgulha-se Luques,
que patenteou a garapa engarra-
fada e agora estuda adicionar a
ela sabores tradicionais, como li-
mão e abacaxi.

NÚMEROS

R$500mil
Investimentonodesenvolvimento
docaldodecanakanai,quepode
serconservadoporaté8meses
antesdeserconsumido.

63,3%
Participaçãodosprodutosde
baixaemédia-altatecnologianas
exportaçõesdasMPMEsem2011.
Apenas5,6%foramdeprodutos
queagregamaltatecnologia.

Consórcios, cooperativas e
tradings como alternativas

FabianoAccorsi

Inovação ajuda a chegar
até o cliente no exterior
Empresas de menor porte têm uma pauta de exportação bastante diversificada em

destinos e produtos, com os manufaturados respondendo por cerca de 75% do total

RafaelLuques,diretordaSusten:inovaçãoecriatividadenaexportaçãodecaldodecana,queduraoitomeses,semaditivosouconservantes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Especial: Micro, pequenas e médias empresas, p. 8.
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