
Pacote deve facilitar exportações de pequenas e médias empresas  
 
O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, lançará dia 27, no Rio, um conjunto de 
medidas para diminuir a burocracia nas operações de comércio exterior. Entre essas medidas, a 
principal será a unificação da atual legislação, composta por mais de 300 leis, decretos ou 
normas.  
 
“Essas medidas terão impacto muito grande, principalmente junto às pequenas e médias 
empresas, que enfrentam dificuldades para exportar”, antecipou ontem o ministro, em evento na 
Fiesp.  
 
Sem dar detalhes, Furlan adiantou que outra providência será permitir o acesso ao Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) através da Internet. Atualmente, disse, o Siscomex 
opera em sistema eletrônico antiquado. “O sistema é do século passado.”  
 
 
Furlan divulgou nesta terça-feira (14/05),na Fiesp, a relação de empresários que integram a 
missão comercial que visitará a Rússia entre 19 e 21 deste mês. A comitiva, liderada por ele 
próprio, terá 54 representantes de empresas e de entidades. A corrente de comércio entre os dois 
países chegou a US$ 1,680 bilhão no ano passado, com saldo positivo de US$ 824 milhões para o 
Brasil.  
 
Furlan disse que a meta é aumentar os negócios para US$ 5 bilhões até o final do Governo Lula. 
“A distância geográfica e a língua criou no passado dificuldades para uma maior aproximação. A 
meta do Governo é ampliar o intercâmbio entre os dois países e diversificar nossa pauta de 
exportações”, disse.  
 
Dos US$ 374 milhões exportados neste ano pelo Brasil para a Rússia, 80% vieram da venda de 
carnes e açúcar. A mesma concentração pode ser vista na pauta de exportações russa: adubos e 
níquel respondem por 88% das vendas.  
 
Além de propostas de parcerias, Furlan vai levar na mala o sinal verde do presidente Lula para 
retirar denúncias de dumping (preços baixos para quebrar concorrentes) contra fabricantes de 
fertilizantes russos. Em troca, a Rússia deve acabar com a política de cotas para carne e frango do 
Brasil.  
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