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Conquisteclientesnoexterior
HÉLVIO ROMERO/AE

A partir de US$ 6 mil é
possível participar de
feiras e eventos, uma
opção para pequenas
PAULOJUSTUS
paulo.justus@grupoestado.com.br

Procurar clientes no exterior ficou mais barato a partir da queda
do dólar. E essa não é uma opção
apenas para grandes empresas: a
participaçãoemfeiras comerciais
no exterior custa hoje a partir de
R$ 11,3 mil (US$ 6,3 mil), ante R$
14,7 mil no início do ano.
A estimativa, feita pela empresa
depromoçãodeexportaçõesConceito Brazil, leva em conta o envio
de representantes, a remessa de
amostras de produtos ao exterior,
acontrataçãodeumrepresentante local, a impressão de folders e
catálogos e a locação de um espaçomínimo nos eventos.Esses serviços compõem o pacote básico
para as pequenas empresas, que
hoje representam metade dos
clientes da Conceito Brazil.
Para essas companhias, buscar
novosclientesnessemomentopode ser estratégico. “Além de custos menores, a crise trouxe algumas oportunidades com a quebra
de fornecedores locais, como
ocorreu nos Estados Unidos”, diz
Tatiana Rodrigues, sócia da Conceito Brazil.
A empresária Débora Leão, sócia da Sisal Sul, pequena empresa
que fabrica cordas, fios e tapetes
de Sisal, participou em março da
Expocomer,noPanamá.Elaaposta na prospecção de distribuidores neste momento de crise para
poder crescer rapidamente assim
que o mercado lá fora retomar as
compras.“Apesardeodólarbaixo
trazerumapressãonospreços,está mais fácil participar dos eventos lá fora”,diz. Atualmente, as exportações correspondem a 20%
do faturamento da empresa, que
em 2008 foi de R$ 6 milhões.
A Sisal Sul começou a exportar
há seis anos. No início, Débora
procuravadistribuidoreseparceiros pela internet. Depois, participou de algumas missões comer-

PASSO-A-PASSO DO EXPORTADOR
>> Conheçaosmercadosparaonde
pretendevender.Informe-sesobre
tarifas,barreirascomerciaise
preços.Essesdadosestão
disponíveisnasassociações
setoriaisenossitesdoMinistério
doDesenvolvimento
(www.mdic.gov.br),daAssociação
BrasileiradePromoçãode
ExportaçõeseInvestimentos
(www.apexbrasil.com.br)edo
PortaldoExportador
(www.portaldoexportador.gov.br)
>> Informe-se sobreo código de
classificaçãodo seu produto,que
podeserencontrado no site
www.braziltradenet.gov.br.O
código,com oitodígitos,identifica
asmercadorias no Mercosul.Os
seisprimeiros dígitoscompõe o
padrãointernacional deprodutos

>> Mantenhaumsitecomuma
versãoeminglês.Forneçaopreço
dosprodutosemdólarescomo
custodoembarquenoportoincluso.
Fiqueatentotambémsobreo
tamanhodaembalagemeaforma
comoseusprodutossãovendidos
nopaísemquepretendeexportar
>> Participe defeiras, missões
comerciaiserodadas de
negociaçãointernacionais.O site
daApextemuma listacom o
calendáriodos principais eventos
docomércio exterior
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>> O Bancodo Brasil ofereceuma
linhadecrédito parao pequeno
exportador,o Programa de
Financiamentoàs Exportações
(Proex),queoferece crédito em
moedainternacional abaixocusto

?Gëò½Ò·ò}~

Õ

?Gëò½ò}~

Õ

?Gëò·ÉÉ

Õ

?GëòÇò}~

Õ
?Gëò»ÉÉ



?Gëò´Ò»ò}~

%~j^g
w^%\òýg}ògdg^ZXj%\
d%^%ò%\òdaXj%\ò}d^\%\

Percival Deimann: orçamento reestruturado e atenção à logística
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ciais do governo. A Expocomer foi
aprimeirafeiraemqueestevepresente. “Lá, tive a oportunidade de
mostrar realmente a qualidade
do produto, que não fica tão clara
nas descrições via internet.” O resultado da participação na feira
foi a parceria com dois representantes comerciais locais.

Presençaemfeiras
eeventospermite
mostrarmelhora
qualidadedosprodutos
O pensamento de Débora é seguidoporváriospequenosempresários. De acordo com a Conceito
Brazil, a procura pela participação nas feiras continuou aquecida,mesmodepoisdacrise.“NaExpocomer deste ano ficamos apenas com dois espaços livres”, diz
Além disso, a participação é geralmente a parte final de um processodenegociação.Antesdechegar no evento, os empresários já
entramemcontatocomosprincipais compradores de produtos
brasileiros na região. A procura
desses parceiros é feita pela Agên-

cia Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex). “Identificamos os principais clientes e damos aos empresários os preços dos maiores concorrentes, além de informações
sobre a documentação necessária para a exportação para cada
país”, diz Maurício Borges, diretor de negócios da Apex.
Além de trazer novos clientes,
exportar também traz maturidadepara a empresa, diz o consultor
do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Jaime Kochii. “A conquista
do mercado externo aprimora os
procedimentos de negócios e da
mercadoria”, afirma.
Para Percival Deimann, sócio
daCanteiroConstruçõesRacionalizadas,aexperiênciacomaexportação trouxe uma reestruturação
interna. “Reformulamos a parte
de orçamentos e a logística, já que
passamos a depender da saída de
navios do porto.” A Canteiro exporta há seis anos, quando passou a fornecer formas de madeira
para as construções da Odebrecht na Angola, Venezuela e República Dominicana. ::
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Exportadoras:crédito
cresceu46%nosemestre
A principal linha de crédito para o pequeno exportador no País
cresceu 46% no primeiro semestrede2009.AlinhaProexFinanciamento,doBancodoBrasil(BB)desembolsou R$ 286,4 milhões no
período, ante R$ 196 milhões emprestados no ano passado.
O crédito é destinado à produção, e serve como capital de giro
para o pequeno exportador. O aumentodosempréstimosconcedidos representa um maior esforço
por parte das pequenas empresas
emexportar,deacordocomobanco, mas também refletem as mudanças feitas no programa.
O prazo para a confirmação da
exportação também foi elevado,
de180para360dias.Ofaturamento máximo para a obtenção desses recursos passou de R$ 60 milhões,noiníciodoanopassadopara R$ 600 milhões nesse ano.
Apesardoaumentodotetopara

a entrada no programa, o BB diz
queamaioriadosbeneficiadospelo programa ainda é composta de
pequenasempresas,jáqueasempresasmaioresconseguemrecursosde outras linhas,provenientes
do BNDES.
De acordo com o consultor do
Sebrae, Jaime Kochii, as pequenas empresas exportadoras não
sofreramtantocomacrise.“Geralmente asmicro e pequenas trabalham com produtos de maior valor agregado, como joias e artesanato, que não sofrem as pressões
de preço de produtos vendidos
em grande escala.” A crise atingiu
principalmente as pequenas empresas do setor de autopeças, diz
o diretor de negócios da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Maurício
Borges. “Em outros produtos, comoconfecçõesecosméticos,ademanda continua alta”, diz. :: PJ

