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Arcélio Radavelli, diretor da Monibel, em um ano conquistou exportações que já 
representam 25% do faturamento. 
 
Há um ano, o empresário Arcélio Radavelli, proprietário da 
fábrica de doces Monibel, decidiu levar sua produção para o 
exterior. Hoje, as balas da Monibel já são saboreadas de Costa 
Rica a Israel. Cerca 6,5 toneladas de doces são destinados a 15 
países, o que representa 25% do faturamento. O resultado, 
apesar de relativamente rápido, não foi fácil e ilustra a 
dificuldade dos pequenos empresários em conquistarem o 

mercado externo. 
 
Para fechar contratos no exterior, Radavelli foi obrigado a tomar várias medidas até ser aceito 
como fornecedor em outros territórios. A primeira foi implantar programas de qualidade. Depois, 
introduzir rótulos em três línguas: português, espanhol e inglês. 
 
Só depois de sentir que seu produto estava competitivo, Radavelli resolveu se apresentar aos 
importadores. A opção foi participar de feiras internacionais para entrar em contato com clientes. 
Daí o resultado: 25% da produção para o exterior. E como a meta é alcançar 35%, o fabricante 
continua prospectando cliente em eventos. "Em feiras, não se fecham negócios, mas se inicia um 
namoro." 
 
Assim como Radavelli, muitos outros micro e pequenos empresários da área de alimentos 
resolveram se apresentar a possíveis compradores na última semana. Em rodadas de negócios 
promovidas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), na 
Feira Internacional de Alimentação, participaram 60 pequenos empreendedores. A expectativa é 
que os encontros gerem US$ 750 mil em contratos. 
 
Além de questões burocráticas e técnicas, é preciso se adaptar ao gosto do cliente. Para 
conquistar um consumidor na África do Sul, por exemplo, Radavelli teve de fazer uma bala "sob 
medida". Queria-se uma bala mole, mas nenhuma que a Monibel apresentava servia. Foi então 
que o fabricante pediu um "modelo". Um lote de bala africana foi importado para servir de molde 
a futuras produções. 
 
O produtor de achocolatados em pó Gurilar também teve de se adaptar ao gosto do freguês. Para 
entrar na Bolívia, o gerente comercial Thiago Esteves conta que precisou trocar o pote branco por 
um transparente de tampa vermelha, já que os bolivianos gostam de ver o que consomem. Um 
quinto dos R$ 400 mil faturados pela empresa vêm das exportações para esse país, ainda seu 
único destino. 
 
Mas Esteves conta que fazer o primeiro contato com um importador já é difícil para uma pequena 
empresa. "Não temos recursos para fazer pesquisas e detectar quem pode ser um potencial 
cliente." 
 
Segundo o Sebrae, os altos custos de logística e a falta de crédito são fortes inibidores do 
desenvolvimento dos pequenos empresários no exterior. Enquanto nos Estados Unidos e na Itália 
os pequenos empresários são responsáveis por 50% das vendas externas, no Brasil essa taxa é 
de apenas 2%. 
 
Fernando Meneguetti, sócio da fabricante de adoçantes Stevita, conta que o setor de alimentos 
ainda enfrenta uma dificuldade adicional em relação a outros mercados. "Para um alimento entrar 
em outro país, são exigidas muitas pesquisas que comprovem sua qualidade. Isso é caro." Em seu 
caso, essa aceitação é ainda mais difícil porque o adoçante é retirado de uma planta, a stevia, 



ainda pouco conhecido no mundo. Apesar disso, dos R$ 4 milhões faturados em 2002, metade foi 
exportado. 
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