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Resumo 

 
A presente dissertação aborda qualitativamente a atuação de consórcios de 

exportação no segmento de moda praia no Brasil na perspectiva do marketing. 

Utilizando-se do método da Grounded Theory, este trabalho identificou as 

categorias que compõem e influenciam o desempenho exportador de quatro 

consórcios de exportação deste segmento. Este estudo se torna relevante ao 

categorizar variáveis encontradas por meio da pesquisa de campo e apresentar as 

relações entre elas. As categorias foram caracterizadas como grandes categorias, 

categorias intermediárias e categorias iniciais, e teve como objetivo, 

respectivamente: (a) identificar características presentes apenas nos consórcios 

estudados; identificar (b) o composto promocional por meio das (c) características 

presentes no segmento de moda praia dos consórcios estudados. O estudo 

apresenta implicações teóricas e gerenciais ao apresentar duas grandes categorias 

que são relevantes na atuação de consórcios de exportação no mercado externo: 

conhecimento de marketing no mercado externo e características do consórcio.   
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Abstract 

This dissertation tried to study qualitatively the performance of the exportation’s 

consortiums in the segment of beach fashion in Brazil in the perspective of the 

marketing. Making use of the method of Grounded Theory, this study aimed to 

identify the categories that compose and make influence on the exporting 

performance of four consortiums in Brazil , based on the segment of beach 

fashion. This study becomes relevant because it classifies the categories found on 

the field research and exposes their relations. These categories have been 

characterized as big categories, intermediate categories and initial categories, 

having it’s aim respectively: (a) to identify the characteristics found only on the 

studied consortiums; to identify (b) the promotional composition based on the (c) 

characteristics found in the segment of beach fashion. The study presents 

theoretical and managemental implications when shows two important categories 

that are relevant on the actuation of the exportation’s consortiums on the external 

market, which are: knowledge of marketing in the external market and 

characteristics of the consortiums. 
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1. Introdução 

 

A temática das exportações no Brasil tem assumido destaque na política 

econômica do país após a entrada de micro e pequenas empresas no mercado 

internacional. A participação destas empresas no mercado externo pode acontecer 

de duas maneiras: individualmente ou em conjunto com outras empresas de um 

mesmo segmento ou região. A este último fenômeno dá-se o nome de consórcios 

de exportação. Entretanto, esta união não é sinônimo de sucesso no desempenho 

exportador, uma vez que as estratégias de marketing adotadas por cada consórcio 

podem definir sua atuação positiva ou negativa no mercado internacional. 

Um consórcio de exportação, de acordo com Minervini (2001), é a união 

jurídica de micro e pequenas empresas de uma determinada região ou segmento 

que objetivam a inserção de seus produtos ou serviços no mercado externo. As 

duas classificações mais utilizadas de consórcios no Brasil são: (1) promocional e 

(2) operacional. O primeiro se caracteriza como a união das empresas para 

promover seus produtos ou serviços no mercado externo, porém as vendas das 

empresas acontecem separadamente. Já no consórcio do tipo operacional, as 

empresas atuam juntas em todas as etapas do processo de exportação – desde o 

planejamento da produção até a entrega do produto final ao importador, o que 

permite ao consórcio que o preço de venda não seja calculado apenas em cima dos 

custos de produção e distribuição. 

A atuação em conjunto ou não de pequenas e micro empresas no mercado 

internacional é um vetor dinamizador da economia local, regional e nacional. 



 10 

Especificamente em um consórcio de exportação, a união das empresas possibilita 

além do rateio dos custos burocráticos e de logística contribui no desenvolvimento 

local de uma determinada região. Isso trás benefícios sociais e econômicos para a 

administração pública brasileira, o que explica o interesse do governo na 

elaboração de políticas de apoio à pequena empresa e, também, às exportações.  

Ao comparar as estratégias de marketing adotadas por um consórcio de 

exportação e uma pequena exportadora do Pólo de Moda Íntima de Nova 

Friburgo, Cruz (2004) apresenta as principais vantagens mercadológicas de um 

consórcio de exportação: redução do efeito de sazonalidade do segmento; ganhos 

de escala com fornecedores; rateio entre as empresas de custos relativos à 

pesquisa de marketing no mercado internacional e participação em eventos 

internacionais. 

Já Cruz e Zouain (2006), ao analisarem a atuação de três consórcios deste 

segmento, destacam que além de um planejamento sistemático no composto 

promocional (preço, produto, promoção e praça), duas outras categorias 

específicas de um consórcio devem ser levadas em consideração no desempenho 

exportador na perspectiva do marketing: (1) conhecimento de marketing no 

mercado externo e (2) características do consórcio.  

Este trabalho é delimitado teoricamente na perspectiva do marketing a partir 

de questões que emergiram da pesquisa de campo que segue o método científico 

Grounded Theory. Assim, aspectos relacionados à legislação exportadora, tratados 

internacionais, barreiras aduaneiras ou variação cambial, embora importantes, não 

serão discutidos neste trabalho pelo fato de não participarem das categorias 
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encontradas. Dois temas transversais serão discutidos na perspectiva dos 

consórcios de exportação no referencial teórico: composto promocional, na 

perspectiva do marketing; e arranjos produtivos locais, na perspectiva dos 

consórcios de exportação.  

No que diz respeito à relevância deste trabalho para a prática e a teoria dos 

consórcios de exportação no Brasil, três aspectos devem ser destacados aqui dada 

a transversalidade do tema: o empreendedorismo, os arranjos produtivos locais e 

os aspectos econômicos relacionados ao desenvolvimento local sustentável.  

Estes aspectos sustentam em muitas situações as pesquisas acadêmicas que 

utilizam o instrumento de estudo de caso, pois conforme alguns estudos, o 

empreendedorismo e os arranjos produtivos locais são considerados elementos 

importantes na geração de trabalho e renda, dando dinâmica à economia regional e 

nacional. Já do ponto de vista teórico, este trabalho se torna relevante pelo fato de 

abordar a atuação de consórcios de exportação no segmento de moda praia no 

Brasil. Tais segmentos vêm crescendo progressivamente e o entendimento 

científico de como as estratégias de marketing são conduzidas neste tipo de 

cooperação interorganizacional contribui para lançar novos insights e reduzir 

lacunas de conhecimento nesta temática.  

Este primeiro item da dissertação fez uma contextualização da temática dos 

consórcios de exportação e sua relação com o desenvolvimento local. O próximo 

item apresenta o problema de pesquisa e os objetivos geral e específicos. O item 3 

apresenta a metodologia deste trabalho. A fundamentação teórica  desta 

investigação é construída a partir das categorias encontradas na pesquisa de 
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campo e é apresentada no item 4 da dissertação. Em seguida é feita uma breve 

caracterização dos quatro consórcios analisados. No item 6 são apresentados os 

resultados empíricos encontrados no decorrer deste trabalho de investigação. O 

item 7 apresenta as considerações finais destacando as implicações teóricas e 

práticas que este estudo levanta. Por fim, o item 8 apresenta as limitações e 

sugestões para futuros trabalhos. 
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2. Problema de Pesquisa e Objetivos 
 

Este item tem como objetivo apresentar o problema de pesquisa central da 

dissertação, o objetivo geral e objetivos específicos. 

 

2.1. Problema de Pesquisa 

 

Quais são as categorias que influenciam o desempenho exportador na 

perspectiva do marketing dos consórcios de exportação dos segmentos de moda 

praia no Brasil? 

 

2.2. Objetivo Geral 

 

Identificar quais são as categorias, além do composto promocional (preço, 

praça, produto e promoção) que influenciam o desempenho exportador de 

consórcios de exportação do segmento de moda praia no Brasil?  

 

2.3. Objetivos Específicos 

 

- Identificar características específicas dos consórcios de exportação 

na perspectiva do marketing; 

- Sistematizar tais características específicas dos consórcios em 

grandes categorias com o objetivo de analisar sua influência no seu 

desempenho exportador; 
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- Verificar quais características compõem cada ‘P’ do composto 

promocional no segmento de moda praia dos consórcios de 

exportação analisados; 

- Analisar como ocorre a elaboração das estratégias de marketing em 

cada consórcio; 

- Sistematizar as categorias que surgirem a partir do levantamento 

empírico das estratégias de marketing; 
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3. Metodologia 
 

A investigação realizada neste estudo tem caráter qualitativo e, portanto, 

utiliza os instrumentos que compõem a pesquisa qualitativa em administração. 

Foram analisados quatro consórcios de exportação do segmento de moda praia por 

meio de entrevistas em profundidade com o principal ator gerencial de cada 

consórcio.  

O método de pesquisa utilizado foi o Grounded Theory, pois não existiam 

hipóteses preconcebidas e, ao mesmo tempo, pouca teoria a respeito dos 

consórcios de exportação e suas atuações na perspectiva do marketing.  

A escolha pela pesquisa qualitativa se deu pelo fato de a temática dos 

consórcios de exportação ainda ser relativamente pouco abordada nas 

investigações acadêmicas em administração e marketing. Além disso, a pesquisa 

qualitativa possibilita o surgimento de insights e especulações de um determinado 

contexto ou fenômeno, além da riqueza dos dados gerados na pesquisa de campo 

(VIEIRA, 2004).  

A Grounded Theory é definida por Goulding (2001) como uma teoria 

desenvolvida que é baseada em dados sistematicamente reunidos e analisados, 

envolvendo o processo de pesquisa que é produto da contínua inter-relação de 

análise e coleta de dados. A utilização deste método neste trabalho se dá pelo fato 

de existirem diferenças estruturais entre uma empresa e um consórcio de 

exportação. Logo, a teoria e as constatações empíricas existentes para uma 

empresa (independentemente do porte) podem não se adequar à dinâmica dos 

consórcios.  
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Neste sentido, três consórcios de exportação do segmento de moda praia no 

Brasil foram analisados: A, B, C e D. Os dois primeiros estão localizados no Pólo 

de Moda Íntima de Nova Friburgo (RJ), o terceiro no Distrito Federal e o último 

no Estado da Bahia. Em documento interno fornecido à pesquisa pela Agência de 

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), constatou-se que dos 13 

consórcios reconhecidos pela instituição, cinco atuam no segmento de moda praia. 

Entretanto, somente os consórcios A, B e C estavam nesta lista e o consórcio D, 

apesar de atuar estruturalmente de forma semelhante aos anteriores, este não se 

encontrava na lista fornecida pela Apex. Assim, a escolha dos consórcios se deu 

pela lista da Apex dos consórcios em operação e pela atuação destacada do 

consórcio D no segmento de moda praia e moda íntima. 

No que diz respeito ao desenho da pesquisa, esta tem um corte seccional 

com perspectiva longitudinali, pois resgata informações de outros períodos que 

contribuem para o entendimento do momento atual. Quanto à coleta de dados na 

entrevista em profundidade, o instrumento utilizado foi um roteiro de entrevista 

semi-estruturado, pré-testado com dois pesquisadores da área e dois atores 

gerenciais de um consórcio. Este roteiro teve como objetivo possibilitar que temas 

importantes que não se encontravam na pesquisa fossem relatados pelos 

pesquisados. Estes últimos foram escolhidos intencionalmente, obedecendo à 

noção de que era necessário entrevistar o membro do consórcio que estava mais 

inteirado da atuação da organização, não importando se ele era o presidente, o 

diretor de marketing ou o secretário executivo. 
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A utilização da Grounded Theory nesta investigação é justificada pelo fato 

de se buscar uma teoria sobre um contexto ou fenômeno que se está investigando 

a partir de dados coletados de uma realidade, sem existir a hipótese preconcebida 

de um fenômeno (VERGARA, 2005). Ademais, este método não objetiva a 

generalização das análises construídas a partir dos dados. A partir da 

sistematização do uso da Grounded Theory proposta por Vergara (2005, p. 102-

103), apresentam-se a seguir os passos da pesquisa: 

 

i. Definição do problema de pesquisa - Quais são as categorias que 

influenciam o desempenho exportador dos consórcios de exportação 

dos segmentos de moda praia no Brasil? 

 

ii.  Seleção (intencional) dos quatro consórcios a serem estudados – a 

escolha dos objetos de análise do trabalho seguiram dois critérios 

iniciais: (i) negociar constantemente com importadores ou (ii) estar 

na listagem repassada pela Apex. 

 

iii.  Seleção dos sujeitos para a realização das entrevistas – a escolha 

dos entrevistados não foi condicionada aos cargos dos entrevistados 

em cada consórcio. Após os contatos iniciais, optou-se por escolher 

em cada consórcio a pessoa que teria informações detalhadas sobre a 

atuação de seu respectivo grupo. Assim, foram entrevistados desde 

presidentes, diretores e secretários executivos. 
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iv. Inicialização do trabalho de campo e os registros referentes às 

entrevistas – as entrevistas em profundidade foram realizadas no 

ano de 2005, entre os meses de julho e dezembro, nos estados do Rio 

de Janeiro, Bahia e Distrito Federal. O registro das entrevistas foi 

feito por meio de anotações e gravação das mesmas com a permissão 

dos entrevistados.  

 

v. Identificação dos conceitos emergentes (sensualidade, design, 

marca etc.) e agrupamento dos conceitos similares em categorias 

– a partir da análise das entrevistas as categorias de análise 

emergiram. Logo, estas foram divididas em categorias iniciais, 

categorias intermediárias e grandes categorias. 

 

vi. Refinamento das categorias e integração dos resultados – as 

categorias iniciais foram direcionadas às categorias intermediárias. 

Por exemplo, a categoria inicial Sensualidade foi direcionada à 

categoria intermediária Produto.  

 

vii.  Resgata-se o problema que deu origem à investigação – a partir 

dos resultados obtidos por meio da pesquisa de campo levantou-se 

novamente o problema de pesquisa que deu origem a essa pesquisa, 

analisando se houve resposta ao mesmo. 
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viii.  Validação da teoria por meio da checagem dos resultados com os 

entrevistados – apresentou-se (individualmente) aos quatro 

dirigentes dos consórcios os resultados da pesquisa e foram 

discutidas semelhanças e diferenças.  

 

ix. Comparação da teoria gerada sobre consórcios na perspectiva do 

marketing com outros estudos, destacando as diferenças e as 

contribuições – nesta etapa analisa-se os resultados obtidos com a 

teoria existente. É importante ressaltar aqui que a teoria existente é 

genérica e geralmente voltada para grandes empresas. Logo, as 

categorias encontradas neste estudo são específicas do mesmo.  

 

x. Conclusão – as conclusões desta pesquisa são referentes ao estudo 

de campo realizado com os quatro consórcios no segmento de moda 

praia.  

 

Esta seção apresentou os procedimentos metodológicos desta investigação. No 

próximo item são apresentados os resultados agregados da pesquisa de campo dos 

três consórcios de exportação do segmento de moda praia no Brasil, e também as 

categorias encontradas a partir da utilização da Grounded Theory.

[b1] Comentário: Tenho que 
deixar este item muito claro no 
final da dissertação. Isso ainda não 
está claro pra mim.  



 20 

4. Fundamentação Teórica 

 

A fundamentação teórica desta investigação tem sua base consolidada em 

duas temáticas transversais que constituem a abordagem dos consórcios de 

exportação no Brasil: Arranjos Produtivos Locais e o Composto Promocional em 

Marketing. Neste sentido, a proposta inicial deste projeto divide a abordagem 

teórica em três temáticas que apresentam as principais características: (a) dos 

Arranjos Produtivos Locais, pelo fato de a maioria dos consórcios estarem nestas 

regiões; (b) dos consórcios de exportação, uma vez que se trata de uma inovativa e 

cooperativa configuração organizacional; e, (c) do Composto promocional no 

Marketing.  

 

4.1. Arranjos Produtivos Locais 

 

No processo de modernização e reforma do Estado brasileiro é esperado que 

o Estado não cumpra o papel apenas de coordenar e manter o equilíbrio 

macroeconômico. Há uma esperança de que o Estado passe a desenvolver 

políticas públicas que promovam o bem estar social com o objetivo de diminuir os 

desequilíbrios regionais. Busca-se, neste sentido, um projeto de desenvolvimento 

a longo prazo com paradigmas e alternativas de desenvolvimento sustentável para 

o país (HADDAD, 2004). 

É recorrente nos estudos econômicos a importância dada aos Arranjos 

Produtivos Locais no Brasil. Isso acontece pelo fato dos pesquisadores 
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entenderem a dinâmica deste tipo de organização complexa em uma determinada 

região que envolve diversos atores sociais e econômicos, trazendo impactos 

significativos para uma região. Nesse sentido, também são explícitas as 

preocupações do governo com tais tipos de organizações locais. Haddad (2004), 

por exemplo, considera que um meio de superar as desigualdades sociais e 

regionais pode acontecer por meio de “políticas públicas que promovam o 

desenvolvimento econômico” (HADDAD, 2004, p. 3). 

A definição usada neste projeto de pesquisa para APLs é a de Cassiolato e 

Lastres (2003). Assim:   

[...] arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de 

agentes econômicos políticos e sociais - com foco em um conjunto 

específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos 

mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a 

interação de empresas - que podem ser desde de produtoras de bens e 

serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, 

prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes 

entre outros - e suas variadas formas de representação e associação. 

Incluem também diversas outras instituições públicas e privadas 

voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos (como 

escolas técnicas e universidades); pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia; política, promoção e financiamento (CASSIOLATO E 

LASTRES, 2003, p. 5). 

 

Conforme definição supracitada, a aglomeração de um número significativo 

de empresas em um determinado território em torno de uma atividade produtiva 

ou de empresas correlatas caracterizam um Arranjo Produtivo Local. Outra 
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característica que complementa a definição anterior (ALBAGLI e BRITO, 2002) é 

a identidade cultural da região onde se concentram as empresas.  

Para Cassiolato e Szapiro (2003), as características dos arranjos podem ser 

categorizadas a partir de três perspectivas: (a) localização; (b) atores envolvidos; e 

(c) principais características. Quanto à localização, existe uma proximidade entre 

as empresas ou uma concentração geográfica em uma mesma cidade ou região.  

Quanto aos atores envolvidos em um arranjo estes podem atuar de forma 

conjunta ou individual, mas sempre buscando direcionar suas ações para suprir as 

necessidades relacionadas à vocação produtiva do arranjo produtivo. Estes atores 

podem ser: grupos de pequenas empresas, pequenas empresas nucleadas por 

grande empresa, associações, instituições de suporte, serviços, ensino e pesquisa, 

instituições de fomento e instituições financeiras. 

Os autores ainda citam as principais características de um arranjo, quais 

sejam: intensiva divisão do trabalho entre as firmas; flexibilidade de produção e 

organização; especialização; mão-de-obra qualificada; competição entre firmas 

baseada em inovação; estreita colaboração entre as firmas e demais agentes; fluxo 

intenso de informações; identidade cultural entre os agentes; relação de confiança 

entre os agentes; aprendizado coletivo; complementariedades e sinergias.  

De acordo com o Programa de Estímulo à Interação Universidade Empresa 

para apoio à Inovação da Secretaria Técnica do Fundo Verde-Amarelo (2002), o 

Ministério de Ciência e Tecnologia vem apoiando o Programa de Arranjos 

Produtivos Locais que tem como objetivos, dentre outros: (a) contribuir para 

viabilizar a cooperação entre os agentes; e, (b) contribuir para a solução de 

[b2] Comentário:  Explorar 
isso na conclusao 
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problemas econômicos e sociais, promovendo o desenvolvimento local, com 

ênfase na geração de emprego e renda, na promoção das exportações e na 

substituição de importações.  

A direção rumo ao desenvolvimento sustentável é um dos objetivos nos 

APLs. Neste sentido, é importante diferenciar crescimento de desenvolvimento. 

Conforme Haddad (2004), um município, estado ou país pode aumentar os níveis 

de produção, renda e emprego sem que haja desenvolvimento. Neste sentido, o 

autor compreende que a organização social de uma região é um “fator endógeno 

por excelência para transformar crescimento em desenvolvimento” (HADDAD, 

2004, p. 11).  

O papel do Estado nos arranjos é o de indutor e promotor de 

desenvolvimento sustentável (CASSIOLATO e SZAPIRO, 2003), mantendo as 

tradições artesanais e ao mesmo tempo a especialização, buscando economias de 

escala, reduzindo custos de transação e incertezas.  

 

Tabela 1: Principais APLs no Brasil 

Estado Região Atividade 
Aço 

Móveis 
Metal mecânica 

 
 

Espírito Santo 

 
 

Todo o Estado 
Mármores e granitos 

Grande BH Rede Fiat de Automóveis 
Ubá - MG Móveis 

Nova Serrana - MG Calçados 

 
 

Minas Gerais 
Belo Horizonte Biotecnologia 

Nova Friburgo - RJ Têxtil 
Rio de Janeiro Software 

Conservatória-RJ Música 

 
 

Rio de Janeiro 
Noroeste do Estado Rochas Ornamentais 

São José dos Campos - SP Aeronáutica 
Campinas – SP Telecomunicações 

 
São Paulo 

São Carlos - SP Materiais Avançados 
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Soja Paraná Não informado as regiões 
Telecomunicações 

Vale do Itajaí Vestuário Santa Catarina 
Joinville Software 

Bento Gonçalves Vinhos 
Serra Gaúcha Móveis 

 
 

Rio Grande do Sul Vale dos Sinos Calçados 
Sul da Bahia Cacau Bahia 

Recôncavo Baiano Petróleo e Gás 
Ceará Quixeramobim Agro-indústria 

Maranhão São Luís do Maranhão Turismo 
Calçados Paraíba Campina Grande 

Confecções 
Piauí Diversas microrregiões Apicultura 

Rio Grande do Norte  Natal Têxtil 
Sergipe Tobias Barreto Confecções 

Acre Xapurí Móveis 
Amazonas Manaus Floricultura 

Pará Nordeste do Pará Fruticultura 
Distrito Federal Brasília Software 

Goiás Jaraguá Confecções 
Fonte: Construído a partir de RedSist (www.redesist.ie.ufrj.br) 
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4.2. Consórcios de Exportação 

Historicamente, o surgimento dos consórcios de exportação se deu na Itália 

após a Segunda Guerra mundial, tendo como objetivo a cooperação entre 

pequenas e médias empresas italianas (na maioria das vezes) de uma mesma 

região geográfica que atendiam o mercado internacional (INFANTE, 1984). 

Figura 1: Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais 
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Atualmente no Brasil, são aproximadamente 12 consórcios no país, indo desde o 

segmento de confecções até instrumentos médicos, por exemplo (APEX, 2006). 

Minervini (2001) caracteriza os consórcios de exportação como uma 

associação jurídica de empresas que têm como objetivo a entrada conjunta em 

mercados internacionais, buscando a competitividade, através da redução de 

riscos e custos que são inerentes à internacionalização das empresas. Um dos 

objetivos dos consórcios de exportação é a busca de prestação de serviços comuns 

às empresas consorciadas. Estes serviços podem ser tanto de ordem gerencial, 

quanto produtiva e tecnológica. Esta capacitação ocorre pela necessidade das 

empresas participantes estarem niveladas em termos de estrutura produtiva e 

gerencial (CONSÓRCIOS, 2001). A opção por consórcios de exportação pelas 

MPE´s pode ter sua explicação pela sua forma natural de ser:  

 

Uma das razões de ser dos consórcios de exportação é a busca de 

prestação de serviços comuns a seus associados. São serviços como 

os de capacitação gerencial, produtiva e tecnológica, resultantes da 

constatação de que os associados devem estar nivelados em termos 

de estrutura produtiva, porte e estágio de desenvolvimento 

(CONSÓRCIOS, 2001, p. 06-20). 

 

Cruz (2004) destaca que o sucesso de um consórcio de exportação não está 

condicionado apenas à formação de uma marca em conjunto ou à qualidade dos 

produtos. Suas vendas no mercado internacional dependem tanto da pesquisa 

quanto do planejamento de marketing para mercados específicos. É a 
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profissionalização das ações de marketing dos consórcios que contribuirão no 

aumento das vendas. 

 

4.2.1 Estrutura Organizacional de um Consórcio 

A estrutura organizacional de um consórcio de exportação é bem 

delineada, possuindo seu Diretor Executivo, Presidente, um Quadro de Auditores 

e um Quadro de Diretores, além das empresas que o compõem. A Figura 02 

(RENART, 1997; 1999 apud UNIDO, 2003) apresentada pela Organização das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial – UNIDO (2003), ilustra a 

estrutura de um consórcio de exportação. 

 

 

 

Reunião 

Diretor 
Executivo 

Presidente 

Quadro de 
Diretores 

Quadro de 
Auditores 

Designado 

Nomeado 

Empresa B Empresa C 

Empresa G 

Empresa F Empresa E Empresa D 

Empresa H 

Empresa A 

Empresa I 

Apontado Apontado 

Figura 02: Estrutura Organizacional de um Consórcio de Exportação 

Fonte:  Adaptação de RENART, 1997; 1999 apud UNIDO, 2003. 
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Apesar das estruturas organizacionais não serem rígidas, podendo assumir 

diferentes formas de acordo com cada ambiente, a estrutura conceitual adotada  

neste trabalho contribui para o entendimento de como as decisões relativas à área 

de marketing são tomadas em um consórcio de exportação.  

A Reunião das Empresas compreende todos os membros (firmas com 

participação financeira) que compõem o consórcio. Cada uma dessas firmas tem 

direito a um voto. Elas se reúnem em uma assembléia ordinária e elegem o 

Quadro de Diretores e o Quadro de Auditores. 

O Quadro de Diretores é responsável pela administração do consórcio, 

sendo formado por dirigentes de empresas que participam da estrutura. Os 

diretores têm um mandato de dois anos e podem se reeleger após o fim do 

mandato, sendo também os responsáveis pela eleição do Presidente. 

O Presidente do Consórcio é um dirigente de alguma empresa 

consorciada e que tem a função de ser o representante de todo o grupo, tendo um 

mandato de 3 anos, podendo também ser reeleito. 

Juntamente com o Quadro de Diretores, o Presidente do Consórcio recruta 

o Diretor Executivo. Esse, obrigatoriamente, deve ser recrutado externamente e, 

de preferência, não ter ligação à nenhuma das firmas que participam do consórcio. 

A função do Diretor Executivo é defender os interesses do Consórcio, sem levar 

em consideração desejos particulares  de uma empresa. Ele deve ser um ator 

neutro em todo o processo de negociação inter-firmas, além de buscar os 

interesses do consórcio junto aos seus fornecedores, poder público e compradores. 
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O Quadro de Auditores em um consórcio é opcional. Sua principal ação 

é fiscalizar todo o processo administrativo do consórcio, analisando se os 

interesses do consórcio estão sendo atendidos de forma eficaz.  

 

4.2.2. Tipos de Consórcios de Exportação 

 

Partindo da tipologia italiana sobre os consórcios de exportação, a qual, 

visualiza sua classificação quanto aos seus objetivos, é que se pode delinear os 

tipos de consórcios.  Estes podem ser diferenciados quanto: (a) à promoção ou 

vendas; (b) operacionalidade ou; (c) segmentação de mercado (MINERVINI, 

2001). 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas por pequenas e médias empresas 

no contexto nacional está diretamente relacionada à profissionalização de seu 

corpo administrativo. Muitas vezes, falta aos empresários uma formação 

acadêmica que propicie a visão sistêmica quanto à atividade e ao negócio da 

empresa. 

Com o objetivo de amenizar esta carência administrativa, o Consórcio 

Promocional tem a finalidade de oferecer às empresas que o compõe, uma série 

de serviços de consultoria, treinamentos, capacitação gerencial e assistência 

financeira. Porém, as vendas são realizadas de forma individual pelas empresas, 

não tendo estas uma marca em comum (MINERVINI, 2001). 

Este mesmo autor ainda classifica outros três tipos de consórcios: 

Operacionais; Monossetorial e; Heterogêneo ou Plurissetorial. Os Consórcios 
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Operacionais têm como finalidade tornar fácil o processo de exportação, 

descomplicando processos jurídicos e operacionais.  O que o diferencia do 

Consórcio de Promoção, é surgimento de uma marca em comum, além da 

especialização de processos produtivos, identificação de fornecedores e criação de 

um Plano de Investimento e Marketing. 

Quanto à segmentação, existem os Consórcios Monossetorial e Plurissetorial 

- a diferença está no(s) tipo(s) de produto(s) comercializado(s). Enquanto que no 

Consórcio Monossetorial há uma definição dos produtos a serem exportados – 

sendo similares ou complementares; no Consórcio Plurissetorial não há relação 

de complementariedade, ou seja, os produtos podem ser  totalmente distintos. 

Além destes quatro tipos de consórcio apresentados por Minervini (2001), 

a Edição da Revista Comércio Exterior do Banco do Brasil apresentou em 2001 

(CONSÓRCIOS, 2001, p. 06-20) outra situação: Consórcio por destino de 

produtos. Esta classificação está diretamente ligada ao cliente importador, onde 

empresas de um mesmo setor (ou não) se reúnem para trabalhar na prospecção de 

um determinado mercado, levando-se em consideração legislações, políticas e 

culturas do país importador em potencial. Um exemplo deste tipo de consórcio 

pode ser a decisão de um grupo em exportar somente para países da União 

Européia, uma vez que várias são as semelhanças entre os países que compõem tal 

grupo.  

Todavia, a eficácia de qualquer tipo de consórcio está alicerçada na  

eficiência administrativa e na identificação de suas fases, operando o consórcio de 
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acordo com o que lhe é cabível. As fases de um consórcio serão, sucintamente, 

abordadas a seguir. 

Quatro são as fases de um consórcio de exportação, sendo estas seqüenciais1 

em seu desenvolvimento: (a) Projetos de Consórcio ou de Cooperativas; (b) 

Projeto de Formação de Consórcio; (c) Projeto de Exportação do Consórcio e; (d) 

Manutenção (CONSÓRCIOS, 2001, p. 06-20). A figura 3 apresenta as fases de 

um Consórcio de Exportação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Projetos de Consórcio ou de Cooperativas: é o primeiro passo de um 

futuro consórcio de exportação. Nesta etapa, há uma previsão das 

ações de um conjunto de empresas ou de cooperativas de produtores 

interessados em exportar. Caso haja o alcance dos objetivos, o projeto 

poderá ser dividido em Projeto de Formação de Consórcio e/ou  

Projeto de Exportação do Consórcio. 

                                                
1 A fase de manutenção não necessariamente deve ser a última, pois o feedback é de extrema 
importância em qualquer processo administrativo. Por exemplo, se os consorciados optarem em 
ser apenas um Projeto de Consórcio ou de Cooperativa ou um Projeto de Formação de Consórcio, 
a próxima fase é a manutenção. 

Projeto de 
Consórcio ou 

de 
Cooperativas 

Projeto de  
     Formação  
         de   
     Consórcio    
     (PFC) 

Projeto de  
   Exportação  
         de   
     Consórcio    
     (PEC) 

                Manutenção 

 
 
Manutenção 

Fonte: Cruz (2004, p. 32) 

Figura 3: Fases de um Consórcio de Exportação 
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(b) Projeto de Formação de Consórcio (PFC): envolve ações 

estratégicas maiores, objetivando a formação jurídica do consórcio.  A 

finalidade desta etapa é definir as empresas que participarão do 

consórcio, levantando-se as potencialidades de exportação de cada 

empresa. 

 

(c) Projeto de Exportação do Consórcio (PEC): essa etapa ocorre após 

a constituição jurídica do consórcio, envolvendo também, a criação de 

uma marca. As empresas e entidades participantes desenvolverão 

ações de coordenação, monitoramento e acompanhamento das 

atividades realizadas pelos consórcios.  Em síntese, o projeto trata da 

descrição do conjunto de atividades agregadas. 

 

(d) Manutenção: constantemente deve-se verificar a eficácia do projeto, 

dando um feedback às empresas consorciadas e às entidades 

responsáveis, constatando se há falhas no processo, buscando futuras 

melhorias através da pesquisa de mercado. 

 

4.3. Composto Promocional 

 

Embora as variáveis do composto promocional sejam discutidas em muitos 

livros técnicos e artigos acadêmicos, elas são importantes no contexto deste 
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projeto, pois contribuem no entendimento da atuação de marketing dos consórcios 

analisados neste trabalho. Por ser uma temática pouco abordada em pesquisas 

acadêmicas em marketing, pouca bibliografia existe sobre a atuação de consórcios 

de exportação. O artigo de Cavusgil e Zou (1994) auxilia na base teórica deste 

estudo ao analisar os 4 Ps na atuação de empresas exportadoras de cinco estados 

americanos. Utilizando da Grounded Theory para encontrar outras categorias que 

influenciam o desempenho exportador de marketing de consórcios brasileiros, 

Cruz e Zouain (2006) contribuem nesta investigação desta temática no sentido de 

contextualizar o composto promocional na prática dos consórcios de exportação 

no Brasil. 

No estudo realizado pelos pesquisadores, 79 empresas de 16 segmentos 

diferentes participaram da amostra. No total de 202 observações envolvendo os 

atores gerenciais que participavam ativamente do processo de exportação destas 

firmas, Cavusgil e Zou constataram, por meio do método de Análise Fatorial, que 

as estratégias de marketing nas exportações das empresas dependiam de fatores 

relacionados ao mercado interno e ao mercado externo. Ao detalharem os fatores 

que influenciam o desempenho exportador de marketing, os autores destacam a 

importância de (1) adaptação do produto; (2) adaptação da promoção; (3) suporte 

do distribuidor externo (praça); e (4) competitividade do preço, destas variáveis 

no processo. 

É necessário fazer a distinção de alguns conceitos e delimitá-los neste 

trabalho. Neste sentido, entende-se por desempenho exportador o resultado final 

de uma organização no processo de exportação de produtos ou serviços, podendo 
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este resultado ser influenciado pelas estratégias adotadas pelas empresas ou pelas 

economias dos países importadores ou exportadores. Da mesma forma, apresenta-

se a delimitação do conceito de export marketing strategy neste estudo. Assim, 

tem-se: 

 

Export marketing strategy is the means by which a firm responds to 

the interplay of internal and external forces to meet the objectives of 

the export venture. It envolves all aspects of the conventional 

marketing plan, including product, promotion, pricing, and 

distribution (Cavusgil e Zou, 1994, p. 4). 

 

A necessidade de focar as ações para o mercado internacional e ter 

Orientação para Mercado Externo (OME) contribui na consolidação de resultados 

positivos para as empresas exportadoras no comércio internacional. O conceito de 

OME, que é trabalhado por Cadogan et al (1999), e abordado no contexto 

brasileiro por Macera e Urdan (2004), ressalta a importância de direcionar as 

ações das empresas exportadoras para o mercado externo. Logo, constata-se que a 

organização deve planejar sua entrada no mercado externo e não vê-lo apenas 

como a extensão do mercado interno.  

O conhecimento de marketing no mercado externo é uma variável 

condicionante no desempenho exportador. No caso de empresas brasileiras de 

médio e grande porte, Klotzle e Cairez (2004) analisaram quantitativamente o 

desempenho exportador destas empresas e perceberam que os exportadores 

consideram como variável mais importante a experiência no mercado 
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internacional. Entretanto, essa experiência não está intrínseca ao planejamento ou 

pesquisa de marketing no mercado internacional. 

Já na perspectiva dos consórcios de exportação, Cruz e Zouain (2006) 

[no prelo] analisaram quais categorias influenciavam cada um P do composto 

promocional. A partir de entrevistas em profundidade com os principais atores de 

consórcios do segmento de moda praia, os autores analisaram a importância do 

planejamento e profissionalização do composto promocional no mercado 

internacional neste tipo de rede organizacional. 

Neste sentido, é discutido a importância de produto, promoção, preço e 

praça no desempenho exportador de organizações que atuam no mercado 

internacional. Apesar de serem apresentados separadamente, há uma necessidade 

de abordá-los de forma sistêmica, conforme discute Wind e Robertson (1983). 

Sempre que possível, dada a escassez de abordagem da temática, buscar-se-á fazer 

uma contextualização do tópico com os consórcios de exportação. 

 

 

4.3.1. Produto 

 

O produto a ser comercializado no mercado internacional deve possuir 

algumas características que o façam, na maioria das vezes, distinto. Cavusgil e 

Zou (1994) destacam algumas características que um produto deve possuir – 

simultaneamente ou não – para obter um desempenho satisfatório no processo de 

exportação. São elas: (1) ser único – não existir produtos similares que 

desempenhem uma função parecida; (2) ser novo ou inovar acrescentando 
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características não existentes em produtos similares ou concorrentes; (3) 

transmitir características de uma cultura específica; (4) possuir nível tecnológico 

satisfatório, atendendo a alguns padrões técnicos dos países importadores; e (5) o 

mercado exportador do produto ser competitivo por natureza. 

No segmento de moda praia, por exemplo, é difícil concorrer com a 

China, que é extremamente eficiente na padronização dos produtos e, 

conseqüentemente, no preço. Desta forma, a estratégia utilizada por pequenas 

empresas exportadoras deste segmento, e por consórcios de exportação, é a 

customização das peças (CRUZ e ZOUAIN, 2005a). Este fenômeno de 

competição do setor têxtil entre Brasil e China exemplifica dois aspectos citados 

anteriormente por Cavusgil e Zou: características específicas de uma cultura (no 

caso do Brasil, a customização das peças por meio da utilização de características 

nacionais); e mercado exportador competitivo por natureza (China, que dispõe de 

mão-de-obra barata). 

Aaby e Slater (1989) destacam que a descoberta de atributos únicos dos 

produtos e a tecnologia não são condições únicas para o sucesso do produto no 

mercado internacional, mesmo que muitas empresas, desde a década de 80, 

estejam acelerando a introdução de produtos pioneiros no mercado (HARRIGAN, 

1987). Num estudo quantitativo que envolveu empresas de Brasil, Estados 

Unidos, Canadá e Europa, Aaby e Slater constataram que o desempenho do 

produto tem forte dependência da seleção prévia dos mercados importadores. 

Assim, no processo de exportação de um produto, diversas variáveis são levadas 

em consideração, e não apenas características técnicas ou tecnológicas. 
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Tendo como objeto de estudo consórcios de exportação brasileiros, Cruz 

e Zouain (2006) [no prelo] analisaram qualitativamente a variável produto em três 

consórcios. Os autores verificaram que algumas características deveriam estar 

presentes nos produtos comercializados, como, por exemplo, a exploração da 

sensualidade da mulher brasileira e a customização das peças; e, a localização 

geográfica no Brasil (estar em um arranjo produtivo local). Ao mesmo tempo, 

destacaram a importância da customização em detrimento da padronização do 

produto neste segmento específico.  

 

4.3.2. Promoção 

 

A promoção no processo de exportação é uma variável importante no 

contato com o importador. A promoção não se caracteriza apenas por aspectos 

relacionados à propaganda do produto ou serviço, apesar de importante. O contato 

físico com o importador é extremamente necessário para a promoção de um 

produto. Conforme analisou Cruz (2004), a participação em feiras e missões 

internacionais – o contato físico com o cliente – contribuiu positivamente tanto 

para uma pequena empresa exportadora quanto para um consórcio de exportação 

em suas atuações no mercado externo. O autor verificou que as duas organizações 

consideraram esse contato extremamente importante para o desenvolvimento de 

relações com os importadores. 

Além disso, Cavusgil e Zou (1994) constataram quantitativamente em seus 

estudos que a peculiaridade do produto, a experiência da firma com o produto e a 

experiência dos consumidores com a marca são características que afetam 
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positivamente o desempenho exportador de uma empresa. De acordo com os 

autores, estas características devem ser trabalhadas em conjunto no processo de 

divulgação de um produto. 

No que diz respeito à divulgação dos produtos ou serviços aos clientes, as 

empresas exportadoras devem ter a disponibilidade de mídia (CAVUSGIL e 

ZOU, 1994), ou seja, espaços em jornais e revistas especializadas. Isso implica em 

questões relacionadas à propaganda ou publicidade da empresa. Aaby e Slater 

(1989) destacam que a ênfase em tais instrumentos é relevante para o aumento das 

vendas. Cruz (2004) apresenta empiricamente tais aspectos ao descrever a força 

da marca de um consórcio brasileiro no mercado internacional por meio da sua 

publicidade em um dos maiores jornais de moda do mundo.  

Cruz e Zouain (2006) [no prelo] verificam que a marca Brasil e a 

sensualidade da mulher brasileira são explorados na divulgação dos produtos. A 

forma de divulgação acontece por meio da participação em feiras e eventos 

internacionais do segmento, onde o consórcio pode expor o produto e relacionar 

com o cliente; entrega física ou envio de catálogos aos principais importadores; e, 

apresentação do website.  

 

4.3.3. Preço 

 

O preço de um produto ou serviço está condicionado à concorrência, ao 

ambiente, aos procedimentos logísticos, aos custos de produção, dentre outros. A 

precificação de um produto no mercado internacional depende da estratégia da 

empresa, que pode ser de sobrevivência, por exemplo. As duas formas de 



 39 

precificação relevantes neste estudo são: (a) com base nos custos de produção e 

distribuição e (b) com base na criação de valor por meio de características 

diferenciais. Para tornar o preço competitivo, Aaby e Slater (1989) destacam que 

descontos ou formas de pagamento diferenciadas podem ser recursos para tornar o 

preço mais atraente. Mas essa estratégia deve ser usada somente quando o produto 

é padronizado e não possui outros diferenciais competitivos – o que não acontece 

com os consórcios aqui analisados. 

O preço do produto no mercado internacional é influenciado também por 

fatores internos, por exemplo, matéria-prima, mão-de-obra e localização 

geográfica. Cavusgil e Zou (1994) atribuíram à orientação tecnológica da indústria 

o único fator determinante no preço, sendo que o engajamento da empresa e a 

competitividade do mercado não foram variáveis significativas na amostra 

estudada. Entretanto, alguns estudos empíricos mostram que variáveis como 

impostos de importação, tratados comerciais ou atravessadores também 

influenciam o preço final do produto. Cruz e Zouain (2005b) identificam 

empiricamente que o tipo de consórcio (promocional ou operacional) influência o 

preço de venda de um produto. 

Ao analisar a formação do preço no mercado interno e externo de empresas 

que compõem um consórcio de exportação no segmento de calçados em Santa 

Catarina, Ramos et al (2005) constaram que não existiu diferença de precificação 

para os diferentes mercados, uma vez que as empresas se utilizavam do markup 

para definir o preço de venda nos dois mercados. Os autores justificaram tal 

verificação empírica pelo fato de as empresas não se encontrarem ainda num 
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estágio inicial de marketing global. Já Cruz e Zouain (2005; 2006), ao analisarem 

empiricamente o processo de precificação de dois consórcios, argumentam que o 

tipo de consórcio – promocional ou operacional – é uma variável que interfere no 

preço dos produtos. 

 

4.3.4. Praça 

 

A escolha dos mercados em que as empresas irão atuar é extremamente 

importante para um desempenho satisfatório. Não é a fluência em um idioma ou a 

proximidade física que contribuirá na atuação de uma organização no mercado 

externo. Na distribuição dos produtos, outras características devem ser 

consideradas. Cavusgil e Zou (1994) apresentam três características essenciais 

para o sucesso de distribuição de um produto: (a) mercado exportador 

competitivo; (b) orientação tecnológica da indústria; e (c) engajamento da 

empresa. 

A decisão de atuar em determinados mercados contribui para algumas 

características relacionadas à venda e à assistência técnica de alguns produtos. Os 

autores consideram que a escolha do mercado auxilia na força de vendas, no 

conhecimento de marketing e no suporte promocional no mercado internacional. 

Manter representantes comerciais no mercado internacional é importante na 

distribuição dos produtos e na proximidade com o cliente final, o que implica 

maior confiança para estes últimos. 

De acordo com Cruz (2004), o planejamento da escolha dos mercados em 

que um consórcio deve atuar influencia no planejamento do produto, na 
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elaboração das estratégias de promoção, no preço e também na participação em 

feiras e missões internacionais. Entretanto, conforme apresenta Ramos et al 

(2005), algumas empresas que compõem um consórcio de exportação ainda não 

adotam estratégias diferenciadas para países ou regiões importadoras, mantendo 

uma postura global. Aaby e Slater (1989) reiteram que a definição dos mercados é 

essencial para o desempenho do produto. 

Na análise da Praça no composto promocional Cruz e Zouain (2006) [no 

prelo] verificaram que a escolha de um mercado ou região geográfica influência  a 

atuação dos consórcios de exportação. A escolha de um mercado, segundo os 

autores, contribui para a elaboração das estratégias de marketing direcionadas a 

um público específico, o que auxilia no contato direto com o importador, na 

decisão de participação em feiras internacionais; nas relações públicas do 

consórcio com o cliente potencial; na escolha de representantes comerciais; e, na 

divulgação do produto. 
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5. Breve Caracterização dos Consórcios Pesquisados 
 
A seguir, como resultado da pesquisa de campo deste trabalho, é apresentada 

uma breve caracterização dos quatro consórcios analisados neste estudo.  A 

classificação dos consórcios pelas letras do alfabeto (A, B, C e D) é importante 

para preservar o anonimato das estratégias individuais de cada grupo, embora, 

mesmo após a análise, perceba-se semelhanças nas suas formas de atuação.  

 
5.1. Consórcio A 
 
O consórcio A iniciou suas atividades com 14 empresas que estão 

localizadas no Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo (RJ). O portifólio de 

produtos comercializados pelo consórcio é do segmento de moda íntima “noite e 

dia”, moda praia feminina e infantil. 

A decisão de entrar no mercado externo surgiu da possibilidade de aumentar 

a produção e alavancar o lucro de micro e pequenas empresas da região de Nova 

Friburgo que ficavam com sua capacidade de produção ociosa devido à 

sazonalidade do segmento. E, na filosofia de seus fundadores e atuais dirigentes, a 

partir do momento que estas empresas atuassem juntas, elas estariam ganhando 

escala, produtividade e, principalmente, experiência exportadora e conhecimento 

do mercado internacional – o que de fato aconteceu.  Mas para isso, foi necessário 

entender que a diversificação e a qualidade dos produtos no mercado externo eram 

características que dariam sucesso às ações do consórcio. 

A customização das peças só foi possível com a definição do foco dos 

produtos do consórcio B. Estes produtos são produzidos por artesãs de 

comunidades de baixo poder aquisitivo na região de Nova Friburgo. A partir de 
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então, se optou em criar modelos que mostrassem características típicas brasileiras 

ligadas ao folclore e à cultura nacional, valorizando o trabalho artesão das 

bordadeiras. 

Os mercados trabalhados pelo consórcio A são Europa e Chile. Até o ano de 

2005 o consórcio atuava na Argentina, mas optou por sair deste mercado pelo fato 

dos seus produtos começarem a ser falsificados naquele país. Nas palavras do 

diretor executivo do consórcio, pode existir a maior e a mais lucrativa feira dos 

segmentos de moda praia e moda íntima nos Estados Unidos, o grupo não 

participará porque o foco é Europa e Chile.  

A marca foi construída com base na experiência do diretor executivo do 

consórcio no mercado internacional. A marca do consórcio A foi associada à uma 

marca brasileira de um produto do  segmento de bebidas alcoólicas (cachaça) já 

existente, além de valorizar o verde e o amarelo no seu logotipo.  

Quanto as estratégias de aproximação com o cliente, o consórcio utiliza de 

quatro modalidades: (i) Desfiles, (ii) Shop in Shop, (iii) Catálogo de Vendas e (iv) 

website. Suas principais características são descritas abaixo: 

 

o Desfiles: estes eventos são realizados para compradores em 

potencial e para a mídia. Consiste em um desfile acompanhado de 

um coquetel em um hotel 5 estrelas, para no máximo 20 pessoas, 

objetivando desenvolver uma relação mais amistosa com 

compradores e com a mídia. 
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o Shop in Shop: esta prática também pode ser chamada de “Aluguel 

de Gôndola”. O consórcio, em contato com um varejista no 

exterior e, por um tempo determinado, aluga espaços em grandes 

magazines para que seus produtos ficam expostos nesta(s) loja(s). 

A grande vantagem desta prática está no alcance de um maior 

número de clientes finais. 

 

o Catálogo de Produtos: este material é divulgado em 4 idiomas 

(Inglês, Francês, Alemão e Espanhol) e apresenta as coleções do 

Consórcio por meio de fotos que realçam a beleza feminina e a 

cultura brasileira. Geralmente é distribuído nas missões e nas feiras 

internacionais ou em qualquer evento que o consórcio participe no 

exterior. 

 

o Comunicação de imagem pelo site: de forma análoga ao catálogo 

de produtos, o site tem o objetivo de apresentar a marca Fulô 

Brasil, além de prover um contato direto do exportador com o 

importador. 

 

As atuais dificuldades do consórcio A estão relacionadas às quedas do dólar 

no país em 2006. Em comparação aos anos de 2004 e 2005 o volume exportado de 

peças diminuiu e os dirigentes relacionam esta diminuição com a queda do 

câmbio.  
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5.2. Consórcio B  
 
O consórcio B está localizado na cidade de Nova Friburgo no Estado do Rio 

de Janeiro e envolve micro e pequenas empresas dos segmentos de moda íntima, 

praia e fitness. Quanto à sua caracterização na forma de atuação, o consórcio B é 

classificado como Promocional, pois suas empresas vendem individualmente seus 

produtos, uma vez que somente o contato com clientes e apresentação dos 

produtos é função do consórcio. 

Uma das características do consórcio B é o foco nos mercados 

consumidores. O consórcio tem como principais mercados os Estados Unidos e 

Espanha, além de alguns países da Europa e África. A explicação para focar 

nestes mercados está justamente na diversidade cultural existente quando se 

trabalha com clientes com características culturais, sociais e econômicas. Além 

disso, se torna mais fácil estar mais próximo dos importadores em potencial nestes 

países/regiões. 

No que diz respeito à marca, neste consórcio a estratégia de explorar 

características brasileiras também se configura como uma ação importante no 

desempenho dos consórcios. 

Uma das grandes dificuldades encontradas pelo consórcio B ainda é, 

diferentemente do consórcio A, o elevado custo do processo de exportação.  Os 

principais gastos são referentes à manutenção de vendedores no exterior, além dos 

altos os custos relativos à participação em feiras e missões internacionais, uma 

vez que estar próximo do cliente buscando estabelecer uma relação de confiança 

no longo prazo é essencial para o desempenho de um consórcio.  
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Neste consórcio, pouco se utiliza um catálogo de vendas dos produtos 

comercializados. A estratégia adotada é a disponibilização de toda a coleção em 

dois meios digitais: mini cd-rom e website. O mini cd-rom é distribuído em feiras, 

missões ou enviado por mala direta aos principais e potenciais importadores. Já o 

website auxilia o consórcio a apresentar suas coleções de forma mais dinâmica, 

além de servir como um meio de um contato inicial de futuros clientes. 

 
 
5.3. Consórcio C 
 
O consórcio C, localizado na cidade de Brasília (DF), começou suas 

atividades no ano de XXXX  com XXXXX  empresas. Atualmente, participam do 

consórcio C XXX  empresas. Diferentemente dos consórcios A, B e D, as 

empresas do consórcio C não são concorrentes no mercado interno. Ou seja, o 

consórcio opera no modelo italiano de cooperação, uma vez que no produto final a 

maioria das empresas participam de sua elaboração. Uma empresa é responsável 

pelo silkscreen, outra pelo bordado e uma terceira pelo acabamento na lycra, por 

exemplo. 

Os produtos comercializados por este consórcio são, basicamente, produtos 

e acessórios do segmento moda praia e atende o público infantil e adulto 

(masculino e feminino), além de produtos do segmento fitness. Os produtos do 

segmento de moda praia buscam valorizar as características do Brasil por meio 

das cores verde e amarela, artesanato e bordado. Já os produtos do segmento 

fitness destacam a praticidade e a possibilidade da mulher em se vestir bem no 

momento de praticar atividades físicas.   
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A estratégia de utilizar as cores verde e amarela nos produtos do segmento 

moda praia é uma estratégia bem sucedida também em outros consórcios que 

atuam neste segmento. De acordo com a presidente do consórcio C o nome 

“Brasil” na linha moda praia tem um apelo muito forte e existem empresas de 

outros países que têm agregado aos seus produtos a marca Brasil.  

O catálogo de vendas que apresenta a coleção e o website são as principais 

ferramentas utilizadas para promover os produtos. Os mercados atendidos por este 

consórcio são basicamente países da Europa e os Estados Unidos. Os diretores do 

grupo têm como objetivo entender as peculiaridades do importador americano e 

expandir as vendas neste mercado, uma vez que os consumidores deste mercado 

são muito exigentes. Ao mesmo tempo, o consórcio C pretende entrar no mercado 

do Caribe e países da América do Sul.  

As feiras e as missões internacionais são pás principais estratégias de 

aproximação com o público importador. De acordo com a presidente do 

consórcio, a participação em feiras e missões traz resultados. A escolha das feiras 

que consórcio participará é feita pela área de comércio exterior do grupo. Esta 

área fica restrita somente à escolha, uma vez que a área que realiza as negociações 

é a área de vendas.  

Assim, na definição de Minervini (2001), o consórcio C é do tipo 

operacional, uma vez que as empresas não participam do processo de negociação 

com o importador pois quem gerencia todo o processo de planejamento e vendas 

dos produtos é o próprio consórcio. Este processo de gerenciamento de vendas do 

consórcio é destacado na fala da presidente: 
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[...] o pior vendedor é o dono da empresa. É por isso que 
eu não deixo o empresário participar das negociações. 
Nós temos os nossos representantes e minha equipe de 
vendas aqui. O empresário sabe o que ele ta devendo e no 
desespero ele recebe uma missão e acaba fazendo o jogo 
dos grandes jogadores. Não dá para colocar um preço 
baixo em produtos que exigem pesquisa de mercado 
internacional e uma equipe qualificada que fala outros 
idiomas, por exemplo (Presidente do consórcio C). 

 

No processo de vendas, duas características são importantes: pontualidade, 

qualidade dos produtos, preço e design. Aspectos relacionados à Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC) não são variáveis que interferem no processo de 

negociação. A RSC, por exemplo, agrega valor à marca, mas não é tão importante 

como pontualidade e qualidade. De acordo a presidente do consórcio C o Brasil 

tem uma imagem negativa no que diz respeito à pontualidade. Esse é um dos 

grandes problemas internos no consórcio. As dificuldades iniciais estavam, na 

maioria das vezes, relacionadas a atrasos. Já a questão da qualidade, esta é 

condição sine qua non para qualquer exportador brasileiro.  

O design do produto influência muito o desempenho de um produto no 

mercado externo. Além dos padrões técnicos do segmento de moda praia a 

associação dos modelos à cultura brasileira e a exploração de características da 

sensualidade da mulher brasileira atraem o importador. Quando se trata de 

produtos com a “cara do Brasil” neste segmento, eles têm um poder muito grande 

de atração.  

Com relação à precificação, o consórcio trabalha não trabalha com o markup 

e sim com a agregação de valor nos produtos. De acordo com a presidente do 

consórcio, há uma curiosidade da Europa e dos Estados Unidos com relação ao 
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Brasil. O fato de não existir conflitos religiosos e o povo brasileiro ser visto como 

um povo alegre contribui na para a receptividade dos produtos brasileiros neste 

segmento. A cultura brasileira é vista com muita simpatia e ao mesmo tempo com 

muita curiosidade.  

 
5.4. Consórcio D 
 
 
O Consórcio D está localizado na cidade de Salvador (Bahia) e está em 

operação desde o ano de 1992. O segmento de atuação do consórcio é somente 

moda praia (infantil e adulto). Pelo fato das empresas venderem seus produtos 

individualmente, o consórcio é classificado como promocional, uma vez que o 

grupo faz somente a divulgação dos produtos e o contato com os possíveis 

clientes importadores.  

De acordo com uma das diretoras do consórcio, a união dessas empresas 

passou por duas fases: (1ª) fase – início das atividades em 1992 e  (2ª) fase – 

reestruturação do grupo em 2000. As empresas se uniram porque individualmente 

não receberiam qualquer tipo de benefício por parte do governo ou por parte de 

instituições de fomento às exportações ou pequenas empresas.  

Na 1ª fase, empresas dos segmentos de moda praia e fardas se reuniram por 

meio de um sindicato. A troca de informações nessas reuniões deu margem à 

percepção de que era uma necessidade exportar devido à sazonalidade do 

segmento de moda praia. Esta fase ficou marcada pelos prejuízos das empresas 

com um importador de Portugal que não cumpriu com os pagamentos. Além 

disso, o consórcio teve várias empresas de segmentos diferentes, com objetivos 
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individuais diferentes, o que dificultou em certos momentos a ação coletiva do 

grupo.  

Já a 2ª fase, que teve seu início no ano de 2000 e oficialização do consórcio 

em 2001, é marcada por uma reestruturação interna e a entrada de outras empresas 

que ajudaram a potencializar as oportunidades para o processo de exportação. 

Cada uma destas empresas, nesta fase, já tinham uma certa experiência no 

mercado internacional, pois algumas delas já exportavam esporadicamente seus 

produtos. Nesta fase não se tinha a preocupação com as feiras que o consórcio 

participaria pois as empresas atuavam no mesmo segmento.  

O consórcio D atua com o auxílio de empresas associadas. Estas empresas 

não atuam no segmento de moda praia e complementam, quando necessário, o 

portifólio de produtos. Por exemplo, os produtos do consórcio em 80% dos casos 

são biquínis e quando o importador solicita calçados, bolsas ou outros acessórios, 

o consórcio recorre a estas empresas. A vantagem para as empresas associadas é 

que elas não arcam com os custos gerenciais do consórcio, e, indiretamente, 

ganham konw-how no processo de exportação.  

O consórcio chegou a abrir uma comercial exportadora, entretanto, o 

produto perdeu competitividade pelo fato de ser acrescido no seu preço final um 

percentual de 5% (gastos relativos à manutenção da comercial exportadora).  

Com relação aos produtos comercializados, as empresas do consórcio 

passaram por um processo de capacitação tecnológica/gerencial. Ou seja, as 

empresas modelaram os produtos de acordo com um padrão definido pelo grupo. 

Os processos de produção e os maquinários foram padronizados, embora cada 
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empresa individualmente continue produzindo no mercado interno produtos que 

não se encaixem neste padrão. Logo, uma peça produzida pela empresa X, Y ou Z 

deverão ser bastante semelhantes quando produzidos para o consórcio. Por 

exemplo, buscando a padronização dos produtos, dirigentes do consórcio já 

chegaram a sair da Bahia para irem a São Paulo comprar miçangas idênticas, para 

produtos inacabados, àquelas utilizadas em produtos já produzidos de um mesmo 

lote a ser exportado. Isso aconteceu justamente pelo fato de honrar o compromisso 

com o importador, ou seja, entregar o que foi acordado no momento de venda.  

Além dos processos manufaturados, as bordadeiras e artesãs que 

customizam as peças também passaram por uma capacitação que objetivou um 

mínimo de padronização nas peças. A coleção do Consórcio D é única e pode ser 

composta por produtos individuais de cada empresa.  

Os países em que o consórcio atua são Itália, Franca, Espanha e Portugal. Os 

Estados Unidos é um mercado que tem sido trabalhado, entretanto, as ações ainda 

são iniciais, pois se trata de um mercado altamente exigente e de difícil 

penetração. Assim como nos três consórcios anteriores, no que diz respeito à 

promoção do produto nestes mercados, duas são as estratégias de promoção: 

catálogo de vendas e website.  

A participação em feiras seria uma forma de consolidar a relação com os 

importadores (trabalhar as relações públicas), servindo como um auxílio no início 

da construção de uma carteira de clientes. As feiras e os encontros que o consórcio 

participa são aqueles patrocinados pela Associação Brasileira de Indústrias 

Têxteis (ABIT). De acordo com a diretora do Consórcio D, é importante saber em 
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qual nicho econômico da pirâmide atuar (A, B ou C). O posicionamento do 

produto na pirâmide econômica se torna uma característica importante na 

definição da atuação no mercado internacional.  

A necessidade da profissionalização é importante. As empresas 

importadoras são rígidas com relação ao prazo de entrega. Geralmente os 

importadores fazem apenas um pedido por ano, pois o verão é curto.  Além do 

compromisso com o comprador, tem a questão da marca Brasil que vem embutida 

na entrega do produto no tempo acordado. Cumprir com as datas de entrega é 

importante, pois além de gerar confiança no grupo não prejudica os demais 

exportadores brasileiros.  

A marca do consórcio nasceu logo no inicio das operações do mesmo, em 

1990. Nela, levou-se em consideração o nome do estado e não do Brasil, ao 

contrário dos outros consórcios aqui analisados. Na marca do consórcio não é 

utilizada a estratégia das cores verde e amarelo como nos consórcios A, B e C. 

Além disso, não ficou explícito nenhum benefício da marca na atuação do 

consórcio.  

Com relação às vendas, elas são individuais. O consórcio promove o produto 

e repassa a cada empresa a quantidade a ser produzida. Além das feiras e 

encontros específicos do segmento têxtil, o Consórcio D possui representantes nos 

Estados Unidos e nos países da Europa. A qualidade hoje é uma característica e 

não uma preocupação. A preocupação é com o prazo de entrega e padronização 

das peças.  
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6. Resultados  
 

Este item da dissertação apresenta os resultados obtidos a partir da pesquisa 

de campo com os quatro consórcios de exportação do segmento de moda praia. A 

partir da análise dos dados obtidos e com a utilização do método Grounded 

Theory foram encontradas duas grandes categorias que caracterizam a atuação de 

um consórcio de exportação no segmento de moda praia no Brasil: (a) 

conhecimento de marketing no mercado externo e (b) características do consórcio. 

Já as categorias intermediárias estão relacionadas ao composto promocional: 

preço, promoção, produto e praça, também encontradas a partir da análise dos 

dados. As categorias iniciais são aquelas que estão presentes na atuação específica 

dos consórcios no segmento de moda praia. As três categorias foram obtidas por 

meio das entrevistas em profundidade com os principais atores gerenciais dos 

consórcios de exportação. A figura 4 ilustra tais informações. 

 

Figura 4: Categorias encontradas na pesquisa de campo 

Categorias Intermediárias Categorias Iniciais
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Catálogo de Vendas
Website
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Preço
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Pesquisa de Marketing Internacional

Praça

Feiras Internacionais
Conhecimento do Idioma
Representantes Comerciais
Contatos pelowebsite

Grandes
Categorias

Conhecimento de
Marketing no

mercado externo
Características do

Consórcio
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A figura 4 apresenta as categorias encontradas na atuação de quatro 

consórcios de exportação. Assim, percebe-se que o composto promocional 

(categorias intermediárias) tem cada um de seus elementos compostos por 

características específicas dos consórcios do segmento estudado. Ao mesmo 

tempo, o composto promocional recebe influências das grandes categorias – 

específicas desse tipo de organização e que emergiram da análise e interpretação 

dos dados da pesquisa. 

A primeira grande categoria – Conhecimento de marketing no mercado 

externo – emerge do contexto dos consórcios de exportação estudados a partir de 

três características presentes: Conhecimento de características gerais do mercado 

importador; Pesquisa de marketing coletiva; e Participação em eventos 

internacionais. Constata-se que estas características influenciam diretamente o 

composto promocional. A seguir são apresentadas as características que integram 

esta grande categoria: 

 

Conhecimento de características gerais do mercado importador: entender as 

características do mercado importador é importante na atuação do marketing de 

um consórcio de exportação. Este conhecimento envolve o entendimento da 

cultura do país ou região importadora, o conhecimento da legislação e dos 

trâmites burocráticos e até possíveis representantes comerciais e distribuidores. 

Conforme os entrevistados, é necessário entender o mercado externo de forma 
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sistêmica, buscando a profissionalização de suas ações de marketing por meio do 

levantamento sistemático de informações do mercado. 

 

Pesquisa de marketing coletiva: o levantamento das informações no mercado 

externo geralmente é onerosa. Por isso, uma das características dos consórcios é a 

consecução desta em conjunto pelas empresas consorciadas. A partir do momento 

que as empresas buscam informações de um mesmo segmento no exterior, elas 

acabam por direcionar suas ações para este mercado. Essa pesquisa coletiva, além 

de contribuir para o desempenho satisfatório do consórcio no exterior, contribui 

também para a atuação individual das empresas no mercado interno que ganham 

know-how. 

 

Participação em eventos internacionais: finalizando a grande categoria 

Conhecimento de marketing no mercado externo, verifica-se que a participação 

em eventos internacionais é extremamente importante para que o consórcio 

melhore seu desempenho. A presença física contribui para que se melhore a oferta 

do produto e o contato com o importador. Nas categorias iniciais este item será 

mais detalhado. 

 

A segunda grande categoria, Características do consórcio surgiu a partir de 

características específicas da atuação de um consórcio de exportação. Estas 

características são peculiares a este tipo de organização de empresas e estão 
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relacionadas ao (a) tipo de consórcio e ao (b) rateio dos custos entre as empresas. 

Tais características são explicadas a seguir: 

 

Tipo de consórcio – Esta característica aparece simultaneamente na grande 

categoria Características do consórcio, e também nas categorias iniciais, 

influenciando o preço no processo no composto promocional. No que diz respeito 

à grande categoria, percebe-se que o tipo promocional ou operacional do 

consórcio determina o desempenho de marketing do consórcio. Já nas categorias 

iniciais, a modalidade do consórcio tem grande influência no preço de venda dos 

produtos comercializados pelos consórcios. Os consórcios A, C e D são do tipo 

prmocional enquanto que o B é do tipo operacional. A grande diferença é que a 

modalidade operacional (em que as empresas vendem em conjunto) permite que 

os produtos sejam vendidos não somente com base no custo de produção, e sim 

com base na agregação de valor que ocorre por meio da customização das peças, 

quando existe tal característica. Apesar de as empresas do consórcio A, C e D 

customizarem os produtos, a modalidade promocional não permite que trabalhem 

intensamente com o valor agregado às peças, uma vez que o preço de venda é o de 

custo de produção, sendo o mesmo valor praticado no mercado interno. 

 

Rateio dos custos – uma das características presentes em consórcios de 

exportação é o rateio dos custos entre as empresas que participam do consórcio. 

Essa característica é ressaltada por todos os entrevistados, pois estes consideram 



 57 

que uma pequena empresa arcar com custos referentes à pesquisa de marketing no 

mercado externo e a participação em eventos internacionais é inviável. 

 

O composto promocional, como categoria intermediária, não será descrito 

nesta seção, uma vez que este já foi discutido na fundamentação teórica. Com 

base nestas informações provenientes da pesquisa de campo e, consequentemente, 

da construção das categorias intermediárias, é que se apresentam as categorias 

iniciais. Estas estão diretamente relacionadas ao segmento de moda praia, 

compondo o composto promocional.  Na maioria das categorias iniciais, as 

características da atuação dos consórcios são similares, e quando necessário serão 

apresentados os pontos divergentes entre os consórcios A, B, C ou D. O fato de 

uma categoria inicial estar alocada em uma outra categoria não impede que ela 

seja alocada simultaneamente em outra. Assim, tem-se as categorias iniciais: 

 

Tecnologia – Esta variável é relativamente importante nos produtos 

comercializados pelos consórcios. Entretanto, não se configura como condição 

sine qua non quando analisada pela ótica do trabalho artesanal. A tecnologia a que 

se referem os entrevistados diz respeito à qualidade do produto e sua aceitação no 

mercado externo. Por exemplo, a lycra e o acabamento devem possuir 

características de um produto manufaturado de qualidade, mesmo que os bordados 

e o incremento das pedras semipreciosas encontrados nas peças os caracterizem 

como produtos artesanais. Em todos os consórcios estudados mescla-se a 

tecnologia na busca da qualidade com a customização dos bordados. 
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Sensualidade – Esta característica é muito trabalhada, tanto na composição dos 

produtos quanto na divulgação dos produtos em eventos internacionais, catálogos 

de venda e no website. De acordo com os entrevistados dos consórcios A e B, a 

sensualidade da mulher brasileira é bem explorada nas coleções.  Já os consórcios 

C e D, por também trabalharem com o público infantil, estes tratam com sutileza 

tal característica e evita supervalorizá-la, pois têm receios de que suas marcas 

sejam associadas pelos seus importadores à prostituição no Brasil. 

 

Moldes do corpo da mulher – Uma primeira característica analisada pelos 

consórcios B e C após a participação em eventos internacionais foi que os moldes 

dos corpos das mulheres brasileiras eram diferentes dos moldes das européias, por 

exemplo. A partir da constatação dessas diferenças, B e C procuraram adaptar 

seus produtos aos padrões internacionais. Já o consórcio A, que tem sua história 

relacionada ao conhecimento técnico de um profissional que já atuava em 

exportações em outro segmento e, com sua experiência, percebeu a necessidade de 

conduzir uma pesquisa antes de entrar no mercado, não houve a necessidade de 

adaptação dos produtos – eles surgiram de acordo com os mercados em que o 

consórcio A iria atuar. Já o consorcio D 

 

Mão-de-obra qualificada e artesanal – A qualificação da mão-de-obra nos quatro 

casos foi conduzida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai. 

Mesmo que no caso dos consórcios A e B, que se encontram no Pólo de Moda 
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Íntima de Nova Friburgo, houvesse uma mão-de-obra preparada, o treinamento foi 

necessário para a entrada no mercado internacional. O artesanato realizado pelas 

bordadeiras nos quatro consórcios tem como objetivo customizar as peças, uma 

vez que seria impossível concorrer, pro exemplo, com produtos chineses que são 

eficientes em preço. A geração de renda para bordadeiras é um tema muito 

explorado na divulgação do consórcio A. 

 

Localização geográfica no Brasil – O fato de um consórcio de exportação se 

encontrar em um pólo específico de produção pode apresentar contribuições 

diversas. As principais contribuições estão relacionadas (i) ao acesso à matéria-

prima e mão-de-obra já qualificada; (ii) à tendência daquela região em produzir 

produtos de um mesmo setor e receber incentivos de ordem regional ou estadual; 

e, (iii) à facilidade de empresas do mesmo setor cooperarem entre si para ganhos 

de escala, por exemplo. Os consórcios A e B se encontram na região que mais 

produz em escala no Brasil, e, consequentemente, a que mais exporta produtos do 

segmento de moda praia no país. Já os consórcios C e D estão em uma região 

onde não se tem um pólo produtivo do segmento de moda praia. 

 

Sazonalidade – Os produtos do segmento de moda praia apresentam uma grande 

sazonalidade. Nos consórcios estudados uma das maneiras das empresas lidarem 

com tal característica foi a entrada no mercado internacional por meio dos 

consórcios. A partir do momento em que as empresas dos consórcios atuassem no 

mercado internacional, elas reduziriam a ociosidade produtiva, pois quando é 
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verão no Brasil é inverno na Europa. Desta forma, as empresas passaram a 

trabalhar o ano inteiro na produção das peças. 

 

Participação em feiras e missões – A participação em feiras e missões 

internacionais é extremamente importante para o contato com o cliente e para a 

exposição dos produtos aos possíveis importadores. As feiras internacionais são 

eventos de um segmento específico, enquanto que as missões internacionais são 

ações da Apex que visam à prospecção de mercado de diversos segmentos 

(simultaneamente) para divulgar a marca Brasil. Os quatro consórcios têm um 

calendário das principais feiras internacionais de moda do segmento. Os 

entrevistados consideram que o contato com o cliente por meio da exposição do 

produto é extremamente importante para a efetivação das vendas no mercado 

internacional. As feiras servem também para divulgar as coleções por meio de 

desfiles, entrega de catálogos de vendas e mini-CDs, apresentando a coleção do 

ano. 

 

Catálogo de vendas – Essa é a forma mais usual de apresentar a coleção aos 

importadores. Os catálogos de vendas dos consórcios são bem coloridos, com alta 

qualidade de resolução e têm um apelo visual que evidencia as características 

brasileiras. O catálogo do consórcio A é apresentado em quatro línguas e ressalta 

o trabalho social que eles desenvolvem junto às bordadeiras de baixa renda da 

região de Nova Friburgo. Já os consórcios B, C e D pretendem inserir em seus 

catálogos informações deste tipo por também trabalharem nesse aspecto social. A 
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presidente do consórcio C destaca que mais que divulgar tais informações no 

catálogo de vendas, é necessário efetivamente trabalhar a geração de renda para as 

bordadeiras e artesãs. 

 

Website – A forma mais dinâmica e menos onerosa de apresentar os produtos aos 

importadores é pelo website. Este mecanismo serve como um catálogo eletrônico 

acessível de qualquer lugar do mundo, e principalmente para o contato com os 

consórcios. Compradores interessados em adquirir os produtos ou em se tornarem 

representantes podem fazer o primeiro contato pelo website. O consórcio B tem 

inovado e transferido os dados do website para um mini-CD que é oferecido aos 

potenciais compradores em feiras e missões internacionais.  

 

Conhecimento da cultura do país importador – Conhecer as diferenças culturais 

dos países importadores é importante para que não se cometam erros culturais. 

Este conhecimento pode ser obtido por meio de uma pesquisa de mercado ou pela 

vivência de um ou mais membros do consórcio em outros países.  Por exemplo, de 

acordo com a representante do consórcio C, o valor que o europeu dá à estação 

verão é imensamente maior que os brasileiros. Desta forma, os europeus se 

planejam para o verão pelo fato de ser uma estação curta, ao contrário dos 

brasileiros que podem ir à praia em quase todos os meses do ano pela extensão do 

litoral do país. Essa diferença cultural, por exemplo, ajuda na compreensão do 

valor que é dado aos produtos do segmento de moda praia pelos consumidores 

europeus.   
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A marca Brasil – Os consórcios exploram as cores da bandeira brasileira em suas 

marcas. A marca Brasil tem sido muito valorizada no segmento de moda praia e, 

conforme relata a presidente do consórcio C, há empresas não brasileiras que têm 

colocado em suas marcas a bandeira do Brasil. Isso acontece justamente por causa 

das características do povo brasileiro, que é tido como um povo alegre, receptivo 

e caloroso. São essas e outras características, na visão dos entrevistados, que 

fazem com que os importadores paguem mais pelo produto que possui tais 

características. O Consórcio D não utiliza a marca Brasil em seu processo de 

divulgação.  

 

Pesquisa de marketing internacional – Atuar no mercado internacional sem uma 

prévia pesquisa de marketing pode acarretar resultados positivos ou negativos, o 

que indica a incerteza no desempenho. O consórcio A surgiu a partir da união de 

empresas que ainda não exportavam e que começaram a exportar após a pesquisa 

de marketing no mercado internacional. Já os consórcios B, C e D começaram a 

exportar antes de fazer uma pesquisa no mercado externo. Isso fez com que os 

consórcios percebessem a necessidade de levantamento de informações sobre o 

mercado externo. Informações como molde do corpo da mulher européia, por 

exemplo, não foram consideradas, o que influenciou num desempenho não 

satisfatório no primeiro ano. 
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Conhecimento do idioma – O processo de comunicação com os importadores não 

ocorre apenas por meio dos catálogos de vendas ou pelo website. O contato com 

os importadores ocorre principalmente em feiras, por representantes nos países e 

nos próprios escritórios no Brasil quando há a visita dos importadores. Assim, um 

corpo técnico com fluência em alguns idiomas é necessário. Os quatro consórcios 

dispõem de pessoal capacitado para este tipo de contato. Os entrevistados 

ressaltam que não adianta prospectar mercados quando não se tem fluência no 

idioma daqueles mercados.  

 

Representantes comerciais – Ter representantes comerciais nos países 

importadores contribui significativamente para o aumento da participação dos 

consórcios nestes mercados. Os representantes podem ser pessoas físicas ou 

jurídicas. Quanto às pessoas físicas, geralmente são brasileiros residentes em 

outros países que entram em contato pelo site após tomar conhecimento dos 

produtos dos consórcios. Já as pessoas jurídicas tomam conhecimento dos 

consórcios em feiras ou missões internacionais. No caso do consórcio A, a 

maioria dos seus representantes são pessoas jurídicas de grande porte, o que 

contribui para maior inserção dos produtos em grandes lojas de departamentos nos 

países importadores. Os consórcios B, C e D ainda buscam representantes de 

grande porte para atingir um maior número de consumidores finais. 
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7. Considerações Finais 
 

Quando foi lançado o problema de pesquisa desta investigação, procurou-se 

verificar qualitativamente quais eram as variáveis que poderiam influenciar a 

atuação de consórcios de exportação no segmento de moda praia no Brasil 

analisando este fenômeno a partir da perspectiva do marketing. O objetivo foi 

encontrar quais as principais características da atuação dos consórcios e 

categorizá-las. Nesse sentido, três categorias foram encontradas neste estudo por 

meio das análises empíricas: as grandes categorias, as categorias intermediárias e 

as categorias iniciais. 

As categorias iniciais e intermediárias estão hierarquicamente subordinadas 

às grandes categorias. Ou seja, O composto promocional no consórcio de 

exportação depende tanto do conhecimento de marketing do mercado externo 

como das características do consórcio. Logo, o composto promocional do 

consórcio receberá influência de aspectos relacionados ao conhecimento das 

características gerais do mercado importador; à participação em eventos 

internacionais; à pesquisa de marketing coletiva, além de características 

específicas do consórcio, como: tipo do consórcio e rateio de custos. 

Já as categorias iniciais compõem - simultaneamente ou não - cada elemento 

do composto promocional. Embora tenha sido realizada uma separação dos 

elementos do composto promocional na construção das categorias intermediárias, 

é importante entendê-lo de forma sinérgica conforme já apontou Wind e 

Robertson (1983). Isso é visível nesta constatação empírica quando, por exemplo, 
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algumas categorias iniciais se encontram presentes simultaneamente em outras 

categorias intermediárias.  

Na análise do produto nos consórcios de exportação do segmento de moda 

praia no Brasil, verificou-se que as características do produto presentes na teoria 

foram encontradas nas verificações empíricas desta pesquisa. Os produtos ao 

incorporarem a sensualidade e a mão-de-obra artesanal na customização das 

peças, corrobora no entendimento das características apontadas por Cavusgil e 

Zou (1994). A sensualidade e a mão-de-obra artesanal estão relacionadas aos que 

os autores caracterizam como a diferenciação do produto. A tecnologia dos 

produtos e os moldes do corpo da mulher estão relacionados aos aspectos técnicos 

e tecnológicos. Já a localização geográfica no Brasil se relaciona ao que os autores 

classificam como mercado competitivo por natureza (Pólo de Moda Íntima de 

Nova Friburgo, por exemplo). 

A variável promoção nos consórcios pesquisados recebe grande importância 

em suas atuações. Ao buscar evidenciar as peculiaridades das peças, a 

sensualidade da mulher brasileira, o artesanato e os bordados que carregam traços 

do folclore brasileiro, os consórcios divulgam por meio dos catálogos, website e 

eventos internacionais específicos suas especificidades nos produtos, mas sem 

deixar de levar em consideração os aspectos culturais dos países importadores. 

Cavusgil e Zou ao destacarem a familiaridade dos consumidores com a marca 

contribuem no entendimento da valorização (pelos três consórcios) das cores da 

bandeira do Brasil em suas marcas. No segmento de moda praia, as empresas 

brasileiras se destacam pela inovação e customização dos produtos. Neste 
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segmento a marca Brasil está se consolidando. Tem empresas não brasileiras que 

vêm utilizando a bandeira do Brasil em seus produtos.  

 No que diz respeito ao preço dos produtos, três variáveis são levadas em 

consideração: (1) tecnologia; (2) tipo de consórcio; e, (3) pesquisa de marketing 

no mercado internacional. Correlacionando ao que Cavusgil e Zou (1994) 

traçaram como componentes importantes na composição do preço no mercado 

internacional, tem-se que a tecnologia dos consórcios está relacionada à 

orientação tecnológica da indústria; e, a pesquisa internacional de marketing 

relacionada ao que os autores conceituam como engajamento da empresa e 

competitividade do mercado. Entretanto, este estudo destaca aquilo que não foi 

verificado pelos autores mas que influência significativamente o preço de venda 

de um produto em um consórcio de exportação: o tipo de consórcio. O consórcio 

que trabalha na modalidade operacional tem a possibilidade de precificar seus 

produtos não somente com base nos custos de produção e logística. Isso acontece 

pelo fato dos importadores não terem contato direto com as empresas que 

produzem. Já na modalidade promocional, os importadores têm o contato com as 

empresas e, de acordo com os entrevistados, os compradores não concordam em 

pagar além dos custos referentes à produção por mais que haja diferenciação.  

Por fim, quando se analisou a praça/distribuição, verificou-se a importância 

da participação em eventos internacionais e a necessidade de ser ter representantes 

comerciais nos países importadores. Além disso, uma nova forma de distribuição 

e contato aparece no contexto destas organizações: o contato e as vendas por meio 

do website. Além disso, percebe-se que há uma necessidade de focar os mercados 
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em que se pretende atuar. Isso acontece por dois motivos especiais: padrões 

técnicos e diferenças culturais. A partir do momento em que os consórcios 

definem o mercado em que irão atuar, eles têm que considerar as diferenças dos 

padrões técnicos do produto entre o país importador e o país exportador, além das 

diferenças culturais que podem envolver desde crenças até aspectos econômicos.  
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8. Limitações e Sugestões 
 

A impossibilidade deste trabalho generalizar os resultados desta pesquisa 

não se caracteriza como uma limitação deste estudo pelo fato do mesmo ter 

investigado os principais consórcios de exportação em atuação no segmento de 

moda praia no Brasil. Ou seja, apesar de investigar os principais atores do 

segmento, esta investigação não tem como objetivo generalizar suas análises para 

o segmento tampouco para segmentos diferentes. Corroborando para este 

argumento, o método Grounded Theory não tem como objetivo generalizar as 

análises feitas a partir de um ou mais objetos de estudo pré-selecionados. 

O presente trabalho apresenta implicações gerenciais e teóricas na 

abordagem dos consórcios de exportação no segmento de moda praia no Brasil a 

partir da análise dos 04 consórcios do segmento. Nas implicações gerenciais, 

destaca-se a necessidade de um planejamento efetivo de marketing que considere 

não somente o composto promocional para organizações diversas, mas também, 

as peculiaridades deste tipo de organização inter-firmas. Do ponto de vista 

teórico, este estudo: (1) não supre por completo a lacuna de conhecimento na 

temática dos consórcios de exportação e marketing, mas inova na utilização da 

Grounded Theory na identificação das categorias que influenciam as estratégias 

de marketing de um consórcio; (2) lança insights sobre o desempenho de um 

consórcio no mercado internacional na perspectiva do marketing; e, (3) contribui 

para que a lacuna de conhecimento existente sobre este objeto de investigação seja 

atenuada, pelo menos no segmento de moda praia no Brasil. 
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As duas limitações deste trabalho são de ordem metodológica, embora tenha 

ocorrido um planejamento sistemático das ações de campo. A primeira delas está 

quantidade de entrevistados por consórcio: um gestor. Os diálogos prévios e a 

própria ida a campo evidenciou que em cada consórcio apenas um gestor agregava 

todas as informações relevantes na pesquisa.  

A segunda limitação está relacionada à distância cronológica em que as 

entrevistas foram realizadas no período de 2005 e 2006. A variação cambial, em 

algum momento deste período, pode ter contribuído para que as expectativas dos 

gestores no momento das entrevistas fossem diferentes caso estes tivessem sido 

entrevistados num mesmo momento. Isso não foi possível porque além das 

distâncias geográficas, os dados internos da APEX não foram disponibilizados 

dentro de um espaço de tempo que permitisse a realização conjunta das 

entrevistas.  

Como sugestões para pesquisas futuras, se torna interessante que outros 

segmentos (móveis e calçados, por exemplo) sejam analisados no intuito de 

refutar ou confirmar as análises presentes neste trabalho, ampliando a teoria deste 

campo de investigação por meio de estudos empíricos, ou, até mesmo, verificar se 

a dinâmica de outros segmentos são parecidas. Hipóteses relacionadas ao 

desempenho exportador; à influência do marketing e do composto promocional no 

desempenho final de um consórcio; às características do consórcio e a relação 

com o composto promocional, podem ser lançadas e testadas por pesquisadores 

que investiguem esta temática e que análises gerais sobre a atuação de consórcios 

de exportação no Brasil. 
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