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Resumo: Partindo-se da análise da experiência brasileira
com os Consórcios de Exportaç~o na década de 80, este
trabalho objetiva revisar o potencial dos Consórcios
como uma estrutura capaz de lançar as micro, pequenas e
médias empresas ao comércio internacional e
proporcionar o aprendizado em Marketing Internacional.
Como conclus~o, sugere-se uma estrutura coletiva de
cooperaç~o voluntária visando as atividades de Exportaçào
e Importaç~o, necessárias à sobrevivência dessas empresas
em um ambiente de internacionalizaç~o econOmica e
regionalizaç~o de mercados.
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CAPITULO I

INTRODUÇI!lO



1 - JUSTIFICATIVA

A década de 80 foi marcada por profundas modificaçbes

geo-politicas ocorridas no mundo. O fim da bi-polarizaç~o

politica do globo criou uma nova ordem mundial~ abrindo um

fértil caminho ao desenvolvimento econbmico.

A década de 90 continua esta tendo como
principal agente o processo de internacionalizaç~o
comercial, que culminará na livre circulaç~o de produtos~
serviços, capitais e m~o-de-obra entre os diversos paises db

globo.

A integraç~o econbmica mundial já pode ser observada na

formaç~o dos blocos econbmicos regionais, como a Comunidade

EconOmica Européia~ oficializada no inicio de 1992; o NAFTA,

North American Free Trade Agreement~ aprovado pelo Congresso

americano em Novembro de 1993~ unindo as economias dos

Estados Unidos~ Canadá e México; e o APEC~ Asian-Pacific

Economic Cooperation~ ainda em discuç~o pelos governos de 15
paises do Pacifico~ como Austrália~ Cingapura, Indonésia,
Filipinas, Taiwan, Hong Kong~ Jap~o, Coréia do Sul~ Canadá e

Estados Unidos, entre outros. (01)

Cada bloco objetiva conseguir poder de barganha junto

a outros blocos regionais e uma participaç~o mais efetiva na

economia mundial.

o Brasil busca a sua integraç~o na ecomonomia mundial
através do MERCOSUL~ bloco econOmico regional constituido
pela Argentina~ Uruguai e Paraguai.

01 NEWSWEEK, "Pacific Overtures"~ 29 de Novembro de 1993, pp. 18-20.
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A América Latina sofreu~ durante o processo de
recuperaç~o da democracia, um grave periodo de estagnaç~o

econOmica e tecnol6gica. A divida externa~ as incertezas

politicas e a crise econOmica s~o alguns dos fatores que
Ie va r-am à fuga do capital estrangeiro desta regi~o,

transformando-a, durante a década de 80~ em uma emissora de

divisas ao exterior.

Somente agora, com o controle da inflaç~o na maioria

dos paises latinos~ o capital inicia seu retorno na forma de

investimentos~ principalmente em áreas antes protegidas da

concorréncia e:~terna, como comunicaç~es~ transpot-te e

energi.:..•

Com a integraç~o latino americana surgem grandes
oportunidades para os empresários brasileiros,

principalmente aos micro~ pequenos e médios empresários~ que

n~o est~o estruturados para atingir mercados mais complexos

e dista.ntes.

Segundo a Empresa Júnior da Fundaç~o Getúlio Vargas,

os principais atrativos para os empresários brasileiros s~o

a proximidade e as semelhanças culturais. Estes facilitam as

atividCldes de Comércio Exterior e a associaç~o entre
empresas dos paises membros. (03)

TCI.I CI.ssociaç~o representa um caminho para a

racionalizaç~o de esforços e desenvolvimento em conjunto.

02 MARCOVITCH~ Jacques, "O novo contexto mundial, desafio tecnológico e
a Integraç;!'oLatino-Americana", Revista de Administraç~o, USP, S~o
Paulo, VaI. 24~ n.2~ abr/jun 1989, pp. 5-13.

03 SUSUKI, Lúc ia••• (e outros / Empresa J(mior da FGV - Gest~o 1992)~
"Exportar e Importar: Acredite nesta idéia"~ S;I·oPaulo, Maltese,
1992~ pp. 18-27.
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Através destCl.S associaçeles será possivel cobrir
estrategicamente os centros consumidores~ viabilizando
futuras operaçeles com outras regi~es~ seja na forma de

joint ventures~ consórcios ou outros tipos de associaç~es.
OHt1AE (04) cita vários casos de joint ventures e

consórcios entre empresas japonesas~ americanas e européias~

objetivando a capacitaç~o técnica e econÓmica para adquirir
competitividade e se tornar um "insider" ~ ou concorrente ~
dentro do que o autor chamou de "Triade"~ os grandes
mercados formados pelos Estados Unidos~ Jap~o ~ Europa.

As associaç~es podem ser uma saida às várias ameaças

que a globalizaç~o da economia traz aos pequenos empresários
de todos os paises.

Conforme destaca SOLOMON (05) ~ a globalizaç~o das
economias multiplicará os problemas competitivos da pequena

empresa em virtude de sua fraqueza organizacional. A

globalizaç.o trará um número cada vez maior de concorrentes

internacionais para um número cada vez maior de mercados

domésticos onde a concorrência havia causado~ até ent~o~ uma
disputa entre entidades nacionais.

Muitos desses novos concorrentes ser~o empresas de
grande porte. Segundo SOLOMON~ com a globalizaç~o dos
mercados~ as capacidades minimas de marketing e de
exportaçâo da pequena empresa se tornam uma desvantagem

evidente. Faltam-lhe recursos para a realizaç~o de campanhas

04 OHMAE~ Kenichi~ uPoder da Triade. A emerg@ncia da concorr@ncia
globaln~ S~Q PaulQ~ Pioneira~ 1989~ pp. 121-143.

05 SOLOMON~ Steven~ uA Grande Import~ncia da Pequena Empresa~ A Pequena
Empresa nos Estados Unidos, no Brasil e no Mundo"~ Rio de Janeiro~
Ed. Nórdica~ 1989~ pp. 379-380.
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promocionais~ de estudos de mercado ou a colocaç~o de
equipes de vendas em localidades estratégicas.

Esta desvantagem será mais acentuada nas indústrias em

el':pans~o ~ especialmente naquelas que se utilizam de
tecnologias de rápida obsolescência ou que dependem de

grandes volumes para se beneficiarem das economias de

escaIa.•

SOLOl'10N afirma~ ainda~ que as empresas globais em

expans~o exigem a criaç~o de vastos canais de distribuiç~o

para. permitir a rápida penetraç~o no mercado. Pequenos

intermediários e varejistas ser~o~ provavelmente~ eliminados

no processo. Distribuidores de grande porte se constituir~o

em mais um obstáculo a ser ultrapassado por pequenas

empresa.s inovadoras com pouca alava.ncagem económ í ce e'fTisua

tentativa de concorrer nesses mercados regionais.

lado~ a participaç~o efetiva das pequenas

empresas no comércio internacional pode trazer uma série de

vant.agens~ tanto ligadas às atividades exportadoras quanto
importadoras.

As vantagens da exportaç~o já s~o muito claras aos

empresários brasileiros~ habituados ao constante esforço

empreendido nas últimas décadas para aumentar o ingresso de

divisas no pais. Estas vantagens podem ser resumidas em

aumento da demanda para seus produtos~ planejamento da.

produç~o a longo prazo~ aumento da qualidade e da eficiência

produtiva e~ conseqüentemente~ aumento da capacida.de de
concorrer tanto no mercado interno quanto nos mercados

el':ternos.
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As vantagens da importaç~o ficaram obscurecidas pelos
anos de protecionismo da economia brasileira~ mas s~o
igualmente importantes à capacitaç~o técnica das empresas
que pretendam competir em mercados globais. A importaç~o
abre novas perspectivas aos empresários locais~ que
identificam oportunidades de novos negócios intermediando a

venda de produtos estrangeiros no mercado interno.

A m~ior vantagem, entretanto, reside na possibilidade
da importaç~o de máquinas e equipamentos de tecnologia
avançada~ ocasionando o aumento da qualidade e da
produtividade das empresas. O ingresso de novas tecnologias
permite~ ainda, a fabricaç~o de novos produtos~ antes
impossibilitada pela obsolescência do parque industrial.

Outra vantagem reside no aumento do poder de barganha

junto aos fornecedores, considerando que as empresas poder~o

importar~ quando necessário, insumos produtivos de melhor

qualidade e menor p~eço.

A chamada década perdida e o longo periodo de
protecionismo fizeram com que as empresas brasileiras
perdessem a competitividade necessária à sobrevivência em

uma economia aberta. Nesta circunst8ncia, o novo quadro
macro-econOmico potencializa muito mais as ameaças do que as

oportunidades para as pequenas empresas.

Para um pais que esta abrindo sua ~conomia e expondo-se

à competiç~o internacional, a experiência exportadora é a
melhor escola para aumentar a competitividade das empresas.

Alguns problemas, porém~ dificultam o aumento das vendas de

produtos brasileiros ao exterior.
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Sem falar nos entraves burocráticos~ problemas
tecnológicos e' falta de controle de qualidade~ e x í s t em

outros problemas que t~m origem na mentalidade do exportador
...

brasileiro. Segundo GUAGLIARDI (m6)~o empresariado do pais

n~o assimilou ainda o conceito de Marketing~ muito menos o
de Marketing Internacional.

OLIVEIRA~ FIGUEIREDO e SCHMIDT (m7) afirmam ser
flagrante o amadorismo das empresas brasileiras ao lidarem

1

com o mercado externo~ sendo a falta de conhecimentos em
Marketing Internacional e a escassez de pr-of issionCl.is
experientes na área um grande problema.

Segundo estes autores~ devido às características das

pequenas empresas brasileiras é reduzido o número destas que

tem condiçbes de atingir o mercado externo com reais
possibilidades de sLlcesso~ em incurseles
ocasionais.

As associaçbes entre pequenas empresas pode representar

um caminho à competitividade em uma economia aberta e uma

forma de maximizar o aproveitamento das oportunidades e

minimizar os riscos. Sem falar nas possibilidades de

cooperaç~o entre empresas de paises latinos~ chama atenç~o
as possibilidades relacionadas à associaç~o entre pequenas
empresCl.s nacionais~ objetivando a capacitaç~o técnicCl.
necessária às atividades ligadas ao comércio internacional~

06 GUAGLIARDI~ José Augusto~ "Marketing Internacional no Brasil;
Realidade e Perspectivas"~ Revista de Administraç::\'o~U5P~ 5::\'0
Paulo~ Vol. 16~ n.4~ out/dez 1983~ pp. 79-89.

07 OLIVEIRA~ Celso Resende; FIGUEIREDO~ Kleber Fessati e 5CHMIDT~
Angela~ "Transferibilidade das estratégias de marketing para
mercados externos: um estudo de casos brasileiros"~ Revista de
Administraç::\'o~USP~ 5:'''0PéI.lJlo~Vol.16~ n.4~ outldez 1981~ pp. 43-53
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tanto a atividade exportadora quanto a

Dentro de um contexto de internacionalizaç~o da economia~ o

estudo dos Consórcios de micro~ pequenas e médias empresas
se .í ust í f í ce por possivel soluç~o aos
p r ob Lemea cada vez maiores que estas empresas enfrentar~o

para se integrar competitivamente dentro dos novos mercados
t-egionCl.is.

Empreenderam-se significativos esforços neste sentido,

dest3.cCl.ndo···seo t rabe t ho reCl.lizadodur an te a décCl.da de 80

pelo ent~o CEBRAE, Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e
Médii? Ernpr-e se, hoje SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio

Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Encorajados pelo Centro de Comércio Internacional, CCI,

e pelos resultados positivos alcançados pelos Consórcios de

Exportaç~o em diversos pa.ises, como At-gent í na , Lrid í.a ,

ColOmbia, Quênia, Israel, Itália e Suécia (08), os técnicos
de CEBRAE implementaram o PRONAEX, Programa Nacional de
Apeio à Pequena e Média Empresa Exportadora.

Criado em 1980 e extinto em 1985, este programa teve
como objetivo prestar assistência às empresas exportadoras,
c\lém de' fornecer linhas de f .í nan c í.amen to a e

empréstimos a fundo perdido para a formaç~o de Consórcios de

Os Cons6rcios de Exportaç~o surgiram como uma estrutura
c s pez fazer com que as pequenas empresas atingissem o

f~8 CEIHfW DE COMÉRCICi HHERNACIONr~L, "Consórcios de Expodaç:to", Rio .de
Janeiro, Fundaç~o Centro de Estudos de Comércio Exterior, 1983,
pp.17-19. \,.•
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mercado externo. Juntas estas empresas poderiam atender a

grandes pedidos~ suprir exigências legais e qualitativas e

investir em atividades mercadol6gicas~ rateando os custos e
obtendo de barganha junto aos compradores
internacionais~ mantendo a personalidade juridica de cada
empresa consorciada.

Segundo SCHMIDT (09) ~ os Cons6rcios de Exportaç~o

produziram mais fracassos do que sucessos no Brasil~ sendo
os fatores comportamentais grandes empecilhos~ como confirma

o artigo publicado em Pequenas Empresas Grandes Negócios
(10) ~ os Cons6rcios de Exportaç~o ainda n~o provaram sua
eficácia no Brasil.

INFANTE e CAMPOMAR (11)~ relatam que~ de 1979 à 1984~

foram criados em S~o Paulo 22 Cons6rcios~ dos quais~ em
1986~ apeni:'.s um atingira mi:'.turidade (tornou-se
independente dos recursos do CEBRAE) e treze (591.) haviam
sido deseo.tivados ~ POt- "motivos diversos" .

Todos tisCons6rcios de Exportaç~o criados naqueles anos

já fora extintos. Atualmente~ n~o há nenhum ConsÓrcio sendo

estruturado pelo SEBRAE ou por alguma outra entidade.

09 SCHMIDT~ Angela~ "Marketing Cooperativo: Algumas consideraçeres sobre
os Consórcios como uma alternativa para exportaç~o" ~ Revista de
AdministI'"CI.ç~o~ USP~ S~o Paulo~ VoI.17~ n.2~ abr/jun 19B2~ pp. 5-13.

10 PEGN-Pequenas Empresas Grandes Negócios~·A maratona para vencer lá
fora"~ Ano II~ No 15~ Abril de 1990~ pp. 38-45.

11 INFANTE~ Vidal Suncion e CAMPOMAR~ Marcos Cortez~ "O Consórcio de
Exportaç~o como um agente dinamizador na transnacionalizaç~o
da pequena e média empresa brasileira: Um estudo no Estado de S~o
Paulo"~ Revista de Administraç~:"o~ USP~ S~o Paulo, VoI. 21~ n i í ,

jan/mar 1986~ pp. 21-30.
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2- OBJETIVOS

Partindo-se da análise da experiência brasileira com os

Cons6rcios de Exportaç~o na década de 80~ este trabalho
objetiva revisar o potencial dos Cons6rcios como uma
estrutura capaz de lançar as micro~ pequenas e médias

empresas ao comércio internacional e proporcionar o

aprendizado em Marketing Internacional.

Como conclus~o~ sugere-se uma estrutura coletiva de

cooperaç~o voluntária visando as atividades de Exportaç~o e

necessárias sobrevivência das pequenas

empresas em um ambiente de internacionalizaç~o econOmica e

regiona:izaç~o de mercados.
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CAPITULO 11

METODOLOGIA



Colocados os objetivos do trabalho concluiu-se que a

melhor opç~o para o levantamento dos dados da pesquisa seria

por meio da técnica de Estudo de Casos.

AlgLlmas limitaç~es~ no entanto~ redirecionaram a

metodologia deste estudo •.

Os Cons6rcios de Exportaç~o criados pelo CEBRAE~ tanto

em S~o Paulo~ quanto em Minas Gerais~ entre 1980 e 1985 já

haviam sido desativados à época desta pesquisa.

Após o PRONAEX~ portanto após 1985~ nenhum Consórcio

foi criado~ segundo informaç~es do atual SEBRAE. O Sindicato

da Micro e Pequena Ind6stria do Estado de S~o Paulo SIMPI~

também desconhece qualquer atividade neste sentido.

A pesquisa junto às ex-participantes dos Consórcios foi

impossibilitada pela insuficiência de dados a este respeito

disponiveis no SEBRAE.

N~o existindo, portanto~ no momento da realizaç~o desta

pesquisa, o objeto em estudo, concluiu-se que a utilizaç~o

de dados secundários seria necessária.

Os casos aqui apresentados s~o resumos dos trabalhos

desenvolvidos pelo Centro de Comércio Internacional - CCI,

UNCTAD-GATT (12)~ e por LARA (13). O CCI forneceu 5

experiências de Consórcios de Exportaç~o no mundo~ enquanto

LARA relatou 5 experiências em S~o Paulo e Minas Gerais.

12 CENTRO DE COMÉRCIOINTERNACIONAL~ ·Consórcios de Exportaç~o·~ Rio de
JCI.neit-o~ FlIndaç~o Centro de Estudos de Comércio Ex ter í or , 1983~
pp.119-203

13 LARA~ José Edson ~ ·0 Consórcio de Exportaç~o como um Canal de
Co.ércio Exterior; um estudo exploratório", D'ísser ta çâo de Mestrad()
apresentada à EAESP/FGV~ 1986~ p. 163-289
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o CEBRAE baseou o projeto de incentivo à formaç~o d~

Consórcios de Exportaç~o nos dados fornecidos pelo CCI~

justificando-se~ assim~ a análise destes dados.

Pc.ralelamente~ desenvolveu-se a coleta de dados
pt-imários~ por intermédio de entrevistas~ junto a um
consultor do CCI~ um Gerente de Comércio Exterior do SEBRAE

de Minas Gerais~ e o ex-gerente de um dos poucos Consórcios

de Exportaç~o bem sucedidos de S~o Paulo~ o Electro Export~

Comercial Exportadora S.A.

Um dos casos relatados por LARA refere-se ao Consórcio
Electra E:·:port. Apesar de terem sido obtidas valiosas

informaç~es complementares na entrevista com o ex-gerente

deste Consórcio~ optou-se por n~o inclui-las no resumo do

caso originariamente apresentado por LARA~ a fim de manter a

integridade do trabalho daquele autor. As informaçties
relativas a este Cons6rcio foram apresentadas em destaque

na entrevista.

Os entrevistados foram selecionados convenientemente~

visando a coleta de relatos e opinities de cada uma das

partes envolvidas nos projetos realizados entre 1980 e 1985.

B.:-.seando-se na análise de dados primários e

secund~.rios~ objetivou-se o estudo dos Consórcios de
Exportaç~o implementados pelo CEBRAE~ visando a compreens~o

dos fatos que levaram ao abandono e ao fracasso daquele
projeto.

A análise dos Consórcios implementados no passado

permitiu a elaboraç~o de uma proposta para a criaç~o de uma

estrutura coletiva de cooperaç~o voluntária visando as

13



a tiv id'::.des de Exportaç~o e Impot-taç~o~ necEssárias à

sobrevivência daspeq~enas empresas em um ambiente de

internacionalizaç~o econOmica e regionalizaç~o de mercados.
Dev ido .3.s limitaç~es, este trabalho é caractet-izado

corno um Estudo Exploratório~ uti Iiza.ndo-se de dados

primários~ pela técnica de entrevistas, e secundários~ pelo
método de estudo de casos.

com as normas propostas na
to

publicaç~:o

elabora.da
pela coordenadoria do CMA/EAESP/FGV~ em 05/04/74~ o presente

trabalho se enquadra na categoria de Dissertaç~o de Análise

Teórica-Empirica.

A primeira etapa do trabalho, que resultou nos
cep í tulos I~ III~ IV e V~ foi desenvolvida através de uma

pesquisa bibliográfica~ a partir das referên cia.s teóricas
pu blacadsa em livros~ artigos, periódicos~ uma tese de
doutoramento e uma dissertaç~o de mestrado, onde se buscou

conhecer e analisar as principais contribuiç~es sobre o tema
escoltüdo.

A primeira etapa teve seu inicio na elaboraç~o da
proposta de dissertaç~o, desenvolvida durante a minha.
participaç~o no Seminário de Metodologia de Pesquis,::.e
Orient2ç~0 Monográfica.

A partir do embasamento teórico e das limitaçbes acima

definiu-se a metodologia e elaboraram-se as

que foram feitas tendo como u.m

qu.estionário base, apresentado no Anexo deste trabalho.
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A presente dissertaç~o foi estruturada da seguinte
forma:

o Capitulo I é a introdutória~ onde consta a

justificativa do tema escolhido e o objetivo da dissertaç~o.

O Capitulo 11 contém a metodologia utilizada para o

desenvolvimento do trabalho.

O Capitulo 111 comp~e o referencial teórico sobre

Marketing Internacional~ necessário ao desenvolvimento desta

dissertaç~o~ que se refere a um canal de distribuiç~o

especifico ao comércio exterior~ e aborda algumas decis~es

de marketing internacional~ dentro de um contexto de
internacionalizaç~o de mercados.

O Capitulo IV aborda temas referentes às micro~

pequenas e médias empresas~ conceitos e caracteristicas~

seus principais problemas e participaç~o na economia. Sendo

o ConsÓrcio de Exportaç~o um canal de distribuiç~o

idealizado para solucionar as limitaç~es dessas empresas no

comércio internacional~

destes problemas.

O Capitulo V fornece uma estrutura conceitual para o

faz-se necessário a compreens~o

estudo dos Consórcios de Exportaç~o. Além de expor as
contribuiç~es teóricas de diferentes autores, este capitulo

estuda os sistemas de aç~o coletiva e associaç~es

voluntárias de empresas~ permitindo a melhor compreens~o

desta estrutura.

O Capitulo VI apresenta os casos selecionados~

resumidos de forma a destacar os elementos principais e

facilitar a posterior análise dos dados.
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o Capitulo VII contém as entrevistas realizadas

conforme o roteiro em Anexo~ resumidas e sistematicamente

ordenadas em uma única seqüência de assuntos abordados pelos
entrevistados.

O Capitulo VII analisa os dados primários e

secundários originários dos Capitulos VI e VII~ baseando-se

no referencial teórico fornecido pelos Capitulos III~ IV e

V. Os pressupostos apresentados durante a elaboraç~o do

projeto de dissertaç~o s~o revistos neste Capitulo.

O Capitulo VII prop~e uma estrutura coletiva de

cooperaç~o voluntária entre micro~ pequenas e médias

empresas~ visando as atividades de comércio internacional.

Com base na Revis~o Bibliográfica e nos objetivos da

pesquisa~ foram desenvolvidos os seguintes pressupostos:

Pressuposto No.! - O Consórcio de Exportaç~o é uma

estrutura capaz de iniciar as PMEs na atividade exportadora.·

Pressuposto No.2 - O Consórcio de Exportaç~o é uma

estrutUra capaz de proporcionar o aprendizado de

Internacional às PMEs.

Pressuposto No.3 - O aprendizado mercadológico e a

Marketing

experiência obtida pelas PMEs junto aos Consórcios de
Exportaç~o permitem que estas mantenham atividades
exportadoras mesmo após a dissoluç~o do Consórcio.

Pressuposto No.4 A dissoluç~o de um Consórcio n~o
deve ser colocada como a evidência de seu fracasso.

Pressuposto No.5 Os fracasso observados foram
causados por problemas de ordem comportamental.
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confecçào do projeto de
elaboraram-se as seguintes definiç~es operacionais:

A) Inicia.r as PMEs na. atividade e:-:portadol~a:
Proporcionar a uni~o de recursos f Ln an c e í.r-o s , hurnerios e

técnicos para a criaç~o de uma estrutura~ permanente ou n~o~

capaz de alavancar as empresas ao mercado internacional. Sem

esta uniâo as empresas n~o teriam recursos suficientes para
tal empreendimento.

B) Proporcionar o aprendizado e experiência em MI: A

psrt acip':::'.çàodireta das empresas na administraç~o do
permite a estas obter informaçôes e adquirir

experiência em MI. Tal experiência n~o seria obtida através

do uso de estruturas intermediárias que dispensam a

participaçào das empresas no controle das atividades •.'

C) A rnariu tenç~:o das atividades exportadoras como
decorrência do aprendizado e experiência obtidos junto ao

Consórcio se daria devido à:

obtençào de um volume de vendas expressivo, que

permitisse a criaçào de uma estrutura de exportaç~o própria;

- obtençào e manutenç~o de contatos e negócios com
distribuidores importadores, intermediários e clientes no

melhoria e adaptaçâo dos produtos às exigências

além de experiência no controle dos

componentes do mix mercadológico;

D) Consórcios bem sucedidos: Serào assim considet-':::'.dos.
os Consórcios que:

- ainda est~o em atividade;

17
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evol0iram para uma outr~ estrutura~ tal como
Comercial Exportadora ou Mini-Trading;

foram extintos~ mas viabilizaram a entrada e

continuaç~o das empresas no Comércio Exterior.

E) Cons6rcios fracassados: Ser~o assim considerados os

Cons6rcios que foram extintos e as empresas associadas n~o

continuaram a atuar no mercado internacional.

F) Problemas de ordem comportamental: Probl~mas tais

como dificil relacionamento entre empresas participantes~

vicios administrativos~ falta de orientaç~o para marketing~

vis~o de curto prazo (esperar por retornos imediatos)~ entre

outros possiveis de se encontrar.

18



CAPITULO 111

MARKETING INTERNACIONAL

,



1 - CONCEITOS E DEFINIÇ~ES IMPORTANTES

1.1 - Marketing:

I<OTLER (14) define Marketing como "a atividade humana

dirigida à satisfaç~o das necessidades e desejos~ através

dos processos de troca". KAHLER E KRAMER (15) citam a

.definiç~o da Ohio State University (1964)~ na qual Marketing

é colocado como "o processo atrC1.vés do qual uma demanda. por

produtos e serviços é antecipada ou abt-angida e sa.tisfeita".

Este processo envolve a análise de oportunidades~ o

desenvolvimento de um produto ou serviço que satisfaça as

necessidades diagnosticadas e o planejamento dos canais de

distribuiç~o e do composto promocional (16).

1.2 - Marketing Internacional ou Multinacional:
KAHELER e KRAMER (17) definem MIou Multinacional como

"a comercializa.ç~o de produtos e serviços em mais. de uma

na.çâo" ~ podendo ser a exportaç~o de bens ou a fabricaç~o

destes em outros paises. KEEGAN (18) define o Marketing

MuI tinacional como "o processo de foca.lizar recll.t""sose

objetivos de uma organizaç~o nas oportunidades globais de

me rc.ado "•

o MI caracteriza-se pelo desempenho das

14 KOTLER~ Ph í.Lí p, "Marketing, Ediçl'oCompacta"~ Sâ"oPaulo~ Ed. Atl.3.s~
1980~ p.31

15 KAHELER ~ Ruel e KRAMER~ Roland L. ~ "International l'Iarketing"~
Cincinnati~ Ohio~ South-Westet"nPublishing Co.~ 1977~ p. 6

16 Vet- a evo luçê'o das definiçÕ'esde Marketing in COBRA~ Marcus~
"Marketing Básico, Uma Perspectiva Brasileira",3a ediçª,o~Sâ"oPaulo~
Ed. Atlas~ 1985~ pp. 26 à 30

17 KAHELER e KRAMER~ Hlnternational Marketing"~ p.6
18 KEEGAN~ Warren J.~ nMultinational Marketing Managemant"~ Englewood

Cliffs~ New Jersey~ Pt"enticeHall Inc.~1974~ p. 4

20



atividades de marketing no exterior. A diferença desta
atividade em relaç~o ao Comércio Exterior está no fato de

que o primeiro envolve empresas que desempenham atividades

de marketing nos paises com os quais comercializam~ enquanto

o segundo se dá entre naç~es. Como LIVINGSTONE (19) muito

bem I-esume~ liAcountry trades on an intet-nationaI esca Ie ~ Cl.

company markets 11•

1.3 As Diferenças entre o Marketing Doméstico e o

Marketing Internacional:

Os instrumentos e conceitos de marketing s~o aplicáveis

em qualquer lugar do mundo~ variando apenas a forma como s~o

Cl.pI i cado s ~ adaptando-os aos inúmeros ambientes existentes~

tanto dentro de um pais~ como entre os paises. Segundo

KOTLEf;:(20) liajustificativa psra um trCl.te,mentosepat-ado n:3"o

reside na existência de qualquer principio novo... a

justificativa encontra-se no fato de que as diferenças

regionais entre as naç~es s:3"ogeralmente bem maiores que as

diferenças regionais dentro de um pais".KEEGAN (21) afirma

que as diferenças se encontram em três dimens~es: a
arnb í en t eLj a necessidade de atuar em diversos ambientes

nacionais n~o familiares; cruzar fronteiras nacionais com

um produ t.o!set-viço ~ preço e programas de mi;l.rketing~

significa passar por controles nacionais; e colocar produtos

simultaneamente em mais de um ambiente nacional~ fato qLle

19 LIVINGSTONE~ James M.~ "International Marketing Managemant"~ London~
Mac Millan~ 1976~ p.

20 KOTLER~ P. uMarketing, Ediç~o Compacta"~ p. ~138
21 KEEGAN~ Warren J.~ "Uma Estrutura Conceitual Para Marketing

Internacional"~ Texto Interno da EAESP!FGV~ (traduzido do
Columbia Journal of World Business~noy!dec~1972)~ pp.2-4
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resulta em oportunidades que empresas nacionais podem n~o
possuir.

1.4 Marketing Estrangeiro, Internacional,
Multinacional e Global:

o Marketing Estrangeiro refere-se a atividade de

Marketing Doméstico sendo exercida em paises estrangeiros. A

empresa se considera nacional~ operando em mercados de

outros paises. As variáveis ambientais s~o consideradas como

elementos que podem se transformar em ameaças ou
oportunidades para a empresa. As politicas e objetivos s~o

traçados à partir do pais de origem e onde as decisôes

mercadol6gicas s~o tomadas para serem implementadas nos

outros paises.

o Marketing Internacional é ainda orientado para o pais

sede. Diferencia-se do Marketing Estrangeiro devido à

coordenaç~o das atividades de marketing em cada ambiente~

visando atender as necessidades e desejos de cada mercado.

No Marketing Multinacional as empresas possuem uma
orientaç~o mundial. Operam globalmente~ objetivando seus
neg6cios de acordo com os recursos e oportunidades de

marketing no mundo. Representa a integraç~o da estrutura e

das estratégias de marketing com os diversos ambientes

encontrados . KEEGAN (22) observa que apesar das diferenças

de enfoque entre o Marketing Internacional e Multinacional~

os dois termos s~o usualmente aplicados às empresas que

operam em dois ou mais paises~ sendo considerados termos

intercambiáveis.

22 KEEGAN~ w. "Multinational Marketing Managemant"~ pp. 7-9
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o quarto termo~ Marketing Global~ representa um enfoque

mais recente. LEVITT coloca que a dife~ença entre uma

empresa Multinacional e uma Global reside no fato de que a

primeira~ operando em vários paises~ ajusta seus produtos e

suas práticas a cada um deles~ a um alto custo relativo;

enquanto a segunda~ também operando em vários paises~ atua
como se o mundo fosse uma única "entidade"~ vendendo seus
produtos da mesma forma em todos os lugares~ a. um menor
custo t-eIat i vo. (23) As diferenças ambientais podem ser

contornadas pela adoç~o de um composto de marketing bastante

abrangente~ reduzindo custos e aumentando a qualidade~

devido à padronizaç~o e economias de escala.

1.5 A Evoluç~o das Orientaç~es de MI na Empresa:

Quando as empresas atuam em mais de um mercado, estas podem

ter algumas variaçôes na orientaç~o com relaç~o a pessoa.s~
idéia.s e r-ecursos.(24) Teí s orientaçôes podem ser

relacionadas ao tamanho da empresa, seus recursos~ bem como

à experiéncia desta em mercados internacionais.

1.5.1 Orientaç~o Etnocêntrica: Orientaç~o para o

pais de origem. A empresa aborda o mercado externo com as

mesmas politicas do pais doméstico. Em geral as Pequenas e

Média.s Empresas permanecem neste estágio por um longo
periodo~ por n~o disporem de estruturas e

necessários para evoluir à outras orientaçôes. Pode set-
relacionado ao Marketing Estrangeiro e a uma postura inicial

de operaç~o em Marketing Internacional.

23 LEVITT ~ Theodor e, "The Globalization of Markets" ~ Hél.rward
Review~ may!jun~ 1983~ p.p. 92-102

24 KAHLER~ R. e KRAMER, R. "International Marketing"~ p. 1071
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1.5.2 Orientaç~o Policêntrica: Orientaç~o para os

pa1ses onde atua. ~ oposta à etnocêntrica. A empresa ajusta

seus objetivos, planos, politicas e composto de marketing às

peculiaridades ambientais de cada pais, sob responsabilidade

de subsidiárias ou filiais, com recursos pr6prios. Somente
grandes empresas podem adotar esta orientaç~o.

1.5.3 Orientaç~o Geocêntrica: Orientaç~o para o
mundo. Significa a abordagem do mundo todo como um único

mercado, com uma estratégia integrada de MI. Esta orientaç~o

e pr6pria de empresas Multinacionais ou Globais.

1.5.4 Orientaç~o Regiocêntrica: Orientaç~o para

Regi~es. A empresa estabelece objetivos e planos à partir de

regiôes que se caracterizem por semelhanças ambientais. Cada

subsidiária é responsável por uma regi~o e disp~e de

autonomia e recursos pr6prios. O Marketing Comparativo é

fundamental para definir as regi~es, assim como as
abordagens mais adequadas, intra-regionais e inter-
regionais.

1.6 Marketing Comparativo:

"O Marketing Comparativo busca identificar,
classificar e interpretar as diferenças entre os sistemas de

marketing. Pode ser usado para avaliar a eficácia da

estratégia de marketing da empresa em vários paises~

determinar o potencial de mercado e estabelecer melhores

controles sobre as atividades de marketing" (25). Pode,

ainda, ser usado para agrupar paises de acordo com
semelhanças ambientais e tomar atitudes .semelhantes dentro

25 KAHLER, R. e KRAMER, R. "International Marketing", p. 7
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de cada grupo. Conhecendo-se as semelhanças e diferenças

entre os mercados~ torna-se possivel responder às dimensees
únicas de cada um e transferir conhecimentos para
desenvolver programas mercadol6gicos mais eficientes.

Como FAYERWATHER coloca~ "o Marketing Internacional
requer algumas pericias além do Marketing Doméstico~ entre
elas está a capacidade de organizar programas de marketing

entre naç~es e adaptar-se às condiçees de marketing de cada
C'I.mbiente".(26)

26 FAYERWEATHER~ John~ uMarketing Internacional"~ S:to Pau Io , Ed. Atlas~
1971~ p. 17.
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2 - O AMBIENTE DE MARKETING INTERNACIONAL

As várias naç~es do mundo diferem sobre os tipos de

produtos e serviços que utilizam ou poderiam utilizar. As

predisposiç~es de um pais com relaç~o aos produtos da

empresa.~ bem como as formas de comercializaç~o e apelos

eficazes~ definem a atraç~o deste pais como um mercado. Tais

predisposiç~es dependem do ambiente económico~ politico~

legal e cultural~ definindo o comportamento dos consumidores

e de cada seguimento destes dentro de um pais.

FAYERWEATHER lembra o papel social do marketing~ como

atividade que busca satisfazer as necessidades das pessoas~

incluindo-se as sociais. "Assim, os planos de marketing no

exterior precisam ser desenvolvidos de modo consistente com

o papel do marketing nos demais sistemas da sociedade

local".(27)

CARNIER classifica os elementos ambientais como Fatores

de Influência, fora do controle da empresa~ "sendo

necessária uma profunda análise de suas caracteristicas~

para que o plano de marketing seja traçado em funç~o das

diversas combina.ç~es".(28')

Pode-se dividir as variáveis ou fatores ambientais em

econÓmicos~ politico-legais e culturais.

2.1 - Ambiente EconOmico:
Muitas variaç~es nos sistemas de marketing têm origem

em diferenças econÓmicas. As diferentes faixas de padr~o de

27 FAYERWEATHER~J. "Marketing Internacional"~ p.41
28 CARNIEF\~ Luiz Rober to , uMarketing Internacional Para Brasileiros" ~

2il.• ediçâ'o, Sâ'o F'il.l\lo~ Ed. Adllaneiras~1989, p.77
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vida encontradas no mundo~ bem como estruturas industriais
e rendas nacionais~ influenciam os bens e serviços que um

pais necessita e tem condiç~es de comprat-. o ambiente
econOmico tem influência direta sobre os produtos e como s~o

comercializados~ sobre o grau de desenvolvimento do sistema

de distribuiç~o~ sobre o dinamismo das atividades de
marketing, além de outros fatores, como aproveitamento e

disponibilidade de matérias-primas~ nivel dos fornecedores e

rede de transportes.

2.2 Ambiente Politico-Legal:
Há difet-enças impot-tantes com relaç~o às atitudes

politicas e legais referentes às importaç~es e investimentos

estrangeiros.

estabilidade

Deve-se analisar estas atitudes~ bem como a

politica, regulamentaçe:!es monetárias e

burocracias governamentais.

Leis e outros instrumentos poder~o inibir ou incentivar

a comercializaç~o do produto da empresa, disciplinar a

concorrência e o relacionamento com os consumidores~ além de

estabelecer exigências quanto à qualidade, embalagem,

propaganda e promoç~es, entre outros fatores mercadológicos.

Filosofias de governo também afetam o mercado, com

diferentes padrôes de negociaç~o em ambientes controlados

por governos centralizados ou socialistas ou
capitalistas.

2.3 - Ambiente Cultural:
Captar as diferenças culturais significa identificar os

diferentes estilos de compra e venda dos homens de neg6cio,

determinar o comportamento dos consumidores locais, hábitos,
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e nivel de instruç~o.

Devem-se estudar os sistemas religiosos~ familiares~

educacionais e sociais~ que influenciam a aceitaç~o ou n~o

de um produto~ bem como os apelos e atividades promocionais
mais adequados.

Como exemplo pode-se citar hábitos alimentares e de
consumo referentes à religi~o~ poder decisório centrado no

marido ou na mulher~ cores~ moda~ simbolos de status~ etc.
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3 - SISTEMA DE INFORMAÇAO EM MARKETING INTERNACIONAL

Quando uma empresa pretende atuar em outros mercados~

que n~o o doméstico~ esta deve buscar informaçbes sobre os

aspectos ambientais dos mercados visados~ de forma a poder

tomar as decisbes e formular as estrat'égias de marketing

internacional~ que ser~o avaliadas mais adiante.

o primeiro passo para desenvolver um Sistema de
Informaç~o é decidir o que deve ser procurado~ ou seja~

definir uma lista de assuntos especificos~ de acordo com os

objetivos e necessidades da empresa. KEEGAN fornece uma

lista de cinco categorias~ com a ressalva de que~ para cada

empresa~ há.uma lista ideal. (29)

A primeira categoria refere-se às InformaçeJes de

Mercado~ dividindo-se em: Potencial~ hábitos e comportamento

do consumidor; canais de distribuiç~o; meios de comunicaç~o;

fontes de mercado; novos produtos; vendas atuais e projeç~es

futuras; concorrência; possiveis entrantes; programas~
planos de marketing~ produtos~ operaç~es e investimentos dos

concorrentes.

Na segunda categoria de informaçbes encontram-se as

Regras de Atuaç~o~ incluindo-se ai as trocas internacionais~

ta:·:as, regras regionais e locais, leis de controle

governamental, incentivos, restriçÕes~ etc.

A terceira categoria, denominada de InformaçeJes sobre
Recursos~ envolvendo força de trabalho, disponibilidade e

custo dos recursos humanos e matéria-prima local.

29 KEEGMi~ "MuI tinational l'Iarketing l'Ianagement" ~ pp. 150 à 153
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As Condiç~es Gerais do Pais enquadram-se na quarta
categoria~ entrando os fatores económicos~ sociais~
politicos~ legais e tecnol6gicos.

O autor refere-se à quinta categoria como Outras
Informaç~es~ incluindo as práticas administrativas e o que

mais a empresa achar por bem levantar dados.

O segundo passo é formar um Sistema de Coleta de
Informaçees. Tal sistema pode ser Ativo ou Passivo. No
primeiro a empresa apenas vigia as informaç~es~ aproveitando
as que chegam a seu alcance~ através de monitorizaç~o e

observaç~o. Na segunda~ a empresa deliberadamente investiga
e pesquisa~ ou seja~ busca efetivamente as informaçôes. A
procura deve ser feita onde a informaç~o possa ocorrer e a

empresa deve delegar à individuos ou áreas a

responsabilidade de adquirir e selecionar dados importantes.

Os canais de informaç~o podem ser falados~ escritos ou

por meio de percepç~o direta. Todas as informaç~es devem ser

enviadas a um setor especifico~ cuja funç~o é organizá-las e
fazer com que cheguem às pessoas que possam usá-las. Isto
requer o conhecimento das necessidades de informaç~es de

cada setor ou membro da organizaç~o.

As informaç~es coletadas devem ser analisadas de forma

a identificar ameaças e oportunidades~ assim como dar base e

subsidio à tomada de decis~es mercadológicas. Quando n~o há

informaçôes disponiveis ou suficientes sobre determinados

mercados~ há técnicas de análise que podem ser úteis~ tais
como a estimativa por analogia~ análise comparativa e por

agrupamentos~ por exemplo.
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4 - DECIS~ES DE MARKETING INTERNACIONAL

A coleta e análise das informaç~es têm como objetivo a

formulaç~o de estratégias mercadológicas para os ambientes

estudados. Algumas decis~es s~o fundamentais~ determinantes

do sucesso ou fracasso da empresa nos ambientes onde atua.

4.1- A Decis~o de Marketing Internacional:
A identificaç~o e avaliaç~o das oportunidades:

A empresa deve buscar identificar as oportunidades~

determinar se os recursos s~o suficientes para justificar o

interesse, além de questionar estas oportunidades em

dos objetivos da empresa.

Basicamente há duas maneiras de a empresa se interessar

pelo Marketing Internacional: Na primeira ela é procurada

por um exportador doméstico~ importador , empresa ou governo

de outro pais. Na segunda, a empresa se interessa por conta

própria, por ter identificado alguma oportunidade atraente.

KEEGAN coloca que podem haver três oportunidades de
mercado: Mercados Existentes, Latentes e Incipientes. (30)

Há vantagens competitivas muito fortes para empresas
que atuam em vários mercados. Quando identificam um mercado
latente~ podem atendê-lo sem, necessariamente, criar um
produto novo e, caso tenham experiência em mercados
semelhantes, poderá abordar o mercado com estratégias
padronizadas. já testadas nos outros mercados. Em havendo
diferenças significativas, a empresa poderá adaptar o

30 KEEGAN, "Multinational Marketing Management", ~. 183
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composto ao ambiente~ tendo como base as experiências
passadas .•

As oportunidades identificadas devem ser consideradas

em funç~o dos recursos da empresa~ de acordo com o know-how

mercadológico, recursos humanos, capacidade financeira,
tecnológica e administrativa. Caso as oportunidades~
avaliadas em funç~o do ambiente do mercado e dos recursos

da empresa~ sejam adequadas aos seus objetivos~ estCl.
terá uma .vantagem diferencial que justificará seu
interesse pelo Marketing Internacional.

A análise de oportunidades, segundo CARNIER, deve
ser filtrada pelos objetivos da empresa~ pois "dentro do

ambiente que nos cerca, sempre encontraremos uma série

infindável de oportunidades ..•, entretanto, é necessário

distinguirmos o conceito de oportunidades genéricas daquelas

que efetivamente reúnam condiç~es de aproveitamento, em

funç~o dos objetivos básicos que norteiam a existência de

cada empreendimento." (31)

4.2 - Seleç~o de Mercados:

Existem muitos mercados nacionais, sendo impossivel
estudar a todos em profundidade. Uma companhia precisa

selecionar aqueles que apresentam as melhores oportunidades,

determinar uma seqüência de entrada e o rateamento de

recursos entre eles. Para que isto seja possivel~ é

necessá.t-io que haja critérios de triagem e classificaç~o

destes mercados. Existem vários critérios~ que devem ser

usados em conjunto.

31 CARNIH:, "Marketing Internacional Para Brasileiros", p.75



A semelhança entre os ambientes dos mercados em estudo

e os ambientes já conhecidos pela empresa é um critério

útiI~ pois a familiaridade com a lingua~ hábitos sociais e

culturais~ estruturas legais~ politicas ou econOmicas~ podem

facilitar e permitir a transferência de estratégias. O

critério de proximidade dos mercados também deve ser usado~

pois facilita a formaç~o de CLUSTERS geográficos e permite

o planejamento da entrada em paises próximos com custos

reduzidos de implantaç~o de fábricas e estt-uturas

administrativas regionais.

Hà~ também~ critérios financeiros~ que estabelecem um

minimo de retorno sobre o investimento e permite a

classificaç~o dos paises em ordem de potencialidade de

retorno do capital investido.

Outros critérios~ como o potencial de crescimento dos

riscos politicos~ disponibilidade de recursos

humanos e matéria-prima também devem ser analisados. As

barreiras de entrada s~o umparAmetro à eliminaç~o de paises

do processo de seleç~o.

4.3 - Decis~es de Operaç~o:

Visam determinar qual é a melhor maneira de entrar e

operar em um mercado externo selecionado. KOTLER cita três

opçôes: (32)

4.3.1 Exportaç~o:

~ a maneira mais simples~ pois n~o exige grandes

modificaçôes na organizaç~o empresarial~ investimento ou

miss:3:o. A exportaç~o pode ser INDIRETA ou DIRETA.

32 KOTLER~ "Marketing, Ediç:!'o Compacta" ~ p.543
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Na primeira a empresa emprega intermediários
independentes~ sendo o método mais utilizado por empresas

que iniciam suas atividades internacionais~ por n~o envolver
grandes despesas e diminuir o risco~ pois a empresa terá a

seu .fa.vora e)·:peri~nciade terceiros.

Os intermediários~ suas diferenças~ vantagens e

desvantagens~ ser~o analisados quando discutirmos os Canais

de Distribuiç~o no Marketing Internacional.

Na e){portaç~o direta a empresa assume a

responsabilidade direta para vender a compradores externos

ou importadores. Envolve maiores investimentos e riscos~

porém com possibilidades de retornos muito maiores.

4.3.2 - Joint Ventures:
A empresa une-se à nacionais de outros paises para

estabelecer instalaç~es de produç~o e marketing via
Concess'ào~ Contrato de Fabricaç~o~ Contrato Administrativo

ou Propriedade Conjunta.

4.3.3 Investimento Direto:
A empresa investe em linhas de montagem ou fabricaç~o

com base no exterior. As vantagens do Investimento Direto

podem ser obtidas parcialmente por meio de Concess~es ou
Joint~Ventur-es; se desejar o controle e o lucro
total~ a empresa deverá assumir os riscos e investimentos
sozinha..

Muitas vantagens podem ser obtidas~ como economia em

tra.nsportes~

baratea.mento

matéria-prima e m~o de obra; incentivos;
do produto; melhor relacionamento com o

governc~ fornecedores~ distribuidores e clientes loca.is;
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melhor imagem junto à comunidade. Permite o controle total
sobre o investimento e o composto mercadol6gico~
possibilitando politicas de marketing e fabricaç~o que

atender~o aos objetivos globais da empresa a longo-prazo.

4.4 - Decis~es Quanto ao Composto de Marketing:
Empresas que atuam em mais de um pais enfrentam uma

decis~o importante: o que deve ser mudado no composto de

marketing? Tais companhias possuem milhares de fórmulas de

adaptaç~o e/ou padronizaç~o de elementos do marketing mixo
Estas decis~es precisam ser tomadas considerando
otimizaç~o dos resultados globais da empresa.

Por serem mais abrangentes~ as decis~es relacionadas ao

composto de marketing ser~o tratadas na próxima seç~o.
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5 - O COMPOSTO DE MARKETING INTERNACIONAL

5.1 - Decis~es de Produto:

o produto é o elemento crucial do programa de
marketing~ definindo o neg6cio da empresa~ dele dependem as

outras decis~es: preço~ comunicaç~oe distribuiç~o.

Um produto deve ser visto como uma coleç~o de atributos
fisicos e simbólicos que~ acompanhado dos serviços
desejados ~ atenderá às necessidades dos consumidores.
FAYERWEATHER sugere que as cinco caracteristicas relevantes

em um produto s~o: Funç~o Primária~ Secundária~ Durabilidade

e Qualidade~ Operaç~o e Manutenç~o. (33) Assim~ um mesmo
produto pode ter diversas funç~es em diferentes mercados.

Mudar a percepç~o do consumidor em relaç~o aos atributos

simbólicos do produto pode torná-lo aceitável em um mercado;

enquanto em outro~ o produto deve ser adequado aos padrbes

de qualidade e operaç~o local para ser aceito. Desta
forma~ de acordo com KEEGAN~ há cinco estratégias possiveis

às empresas que procuram ampliar geograficamente seus
mercados (34):

Estratégia 1:

E~tens~o do Produto e da Mensagem: Proporciona economia

de escala devido à padronizaç~o do produto e das mensagens~

evitando gastos em criaç~o de novos apelos promocionais~

Pesquisa & Desenvolvimento. Esta estratégia é

empregada por empresas que praticam o Marketing Global~

33 FAYERWEATHER~ "Marketing Internacional" p.51
34 KEEGM~~ "MuI tinational Marketing Management" ~ p.227

36



atuando mundialmente com um único composto de produto e
mensagem.

Estratégia 2:
Extens~o do Produto e Adaptaç~o da Mensagem: Quando o

produto preenche diferentes necessidades ou possue
diferentes funç~es em um dado mercado~ mas sob as mesmas

condiçbes de uso de outros mercados. O mesmo produto fisico

com outras funç~es Primárias e Secundárias~ necessitando

adaptaç~es apenas na mensagem. Os custos desta estratégia

s~o relativamente baixos~ pois evita investimentos em P&D e

permite economias de escala na fabric~ç~o.

Estratégia 3:
Adaptaç~o do Produto e Extens~o da Mensagem: O produto

irá desempenhar as mesmas funç~es em outros mercados~ porém

sob outras condiç~es de uso~ que demandam algumas
modificaç~es fisicas.

Estratégia 4:
Adaptaç~o Dual: Esta estratégia é recomendada quando há

diferenças nas condiç~es de uso e o produto possue outras

funç~es. ~ uma combinaç~o das estratégias 2 e

Estratégia 5:
Invenç~o de Produtos: Indicada quando o mercado n~o

possue poder de compra para adquirir o produto oferecido em

outros mercados. A empresa deve buscar criar um produto

acessível que tenha funç~es similares e satisfaça as

necessidades dos consumidores locais.

A escolha da melhor estratégia dependerá da empresa~ de

seus produtos e dos mercados onde atua e pretende atuar. As
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adaptaç~es devem ser feitas caso o mercado mostre potencial

e viabilize os custos.

5.2 - Decis~es de Preço:
"O preço deve set-adaptado às condiçôes locais e

integrar os out r-o s elementos do composto de marketing"

(KAHLER e KRAMER).(35) A formaç~o do preço para o mercado

internacional é mais complexa do que no pais doméstico~ pois

devem ser consideradas as diferentes variáveis ambientais

dos paises estrangeiros.

Alguns fatores determinantes do preço s~o comuns aos

mercados externos e internos~ outros s~o exclusivamente

pertinentes aos produtos vendidos em mercados externos.

Custo~ demanda~ fatores de mercado e competiç~o s~o fatores

comuns. custos de distribuiç~o internacional e

seguros s~o fatores que influenciam exclusivamente os preços

de produtos vendidos no exterior. Quanto à politica de
preços global~ a estratégia mais comum é a normalmente

utilizada do Ciclo de Vida do Produto~ com os preços
ajustados ao estágio que o produto vive dentro de um dado

mercado nacional~ levando em conta fatores ambientais e

principalmente a concorrência e o poder de compra.

Os preços podem variar entre um minimo que cubra os

custos de produç~o e um máximo que mantenha o produto

competitivo no mercado. (36) A decis~o dependerá da análise

do mercado~ dos preços dos concorrentes~ al~m dos custos da

35 KAHLER e KRAMER~ ftInternational Plarketing"~ p. 267
36 "MANUAL BASICO DO EXPORTADOR"~ Banespa e Secretaria da Indústria e

Comércio do Estado de S;toPaulo, 3a. ediç;to, 1988~ p. 149
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próprie empresa. (37)

5.3 - Decis~es de Promoç~o:

Os consumidores podem n~o estar conscientes da
existência de um produto ou serviço que atenderia às suas

necessidades. Por esta raz~o~ o marketing emprega uma grande

variedade de métodos promocionais para informar e persuadit-
consumidores das vantagens derivadas do LISO do
produto/serviço da empresa. Propaganda~ promoç~o de vendas~
pessoCl.is ~ publ ic í dade ~ te Ie-mCl.rk.eting e mal CI.-diretCl.,
proporcionam o contato entre empresa e consumidor.

No Marketing Internacional a promoç~o deve ser estudada

cuidadosamente. Tanto os métodos quanto os apelos devem ser

tais que atinjam o maior número de consumidores, com a maior

eficácia possivel e a um menor custo relativo. Para tal~ a

mJ.. cI i a assim como os hábitos dn~ consumidores e

elementos culturais, deve ser analisada.

A comunicaç~o deve ser planejada de forma a se
aju5.tar aos elementos ambientais~ minimizar bCl.rreirCl.s
cl.llturais~ obstáculos~ problemas legais~ competiç~o e

facilitar a execuç~o do programa de mark.eting.

5.4 - DECIS~ES DE DISTRIBUIÇAO:
A escolha dos Canais ou Vias de Distribuiç~o é uma

importante decis~o estratégica de marketing. O canal ou via

de d í.et rí.bu í.çêo r de acordo com COBRA (38) "é um composto de

um número de organizaçbes ou individuos que se encarregam de

37 LOF'E!:::, ~loséde Alciii:nt".ra~ "Exportaç:to e Empr es a , Fund a çê'o Cen t r'o de
Estudos do Comércio Exterior, 2a. ediç:to~Rio de Janeiro, 1984,
p ..46

38 COBRA~"Marketing Bás í co , lima Perspectiva Brasileira", p. 445
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levar o produto ou serviço ao local onde o comprador
potencial se encontra e em condiç~es de transferir a

posse" •

KOTLER afirma que "o especialista em 1"1arketing
Internacional deve ter uma vis~o total de canal sobre o

problema de levar seus produtos aos usuários ou consumidores

finais. Deve ver o canal como um todo integrado do
fabricante~ em um extremo~ ao usuário ou comprador final~ em
ou t r-o ? , (39)

Os canais de distribuiç~o nos vários mercados do mundo

possuem muitas diferenças em cada mercado nacional. Por esta

a estratégia de distribuiç~o é um dos mais dificeis

componentes de um programa internacional de marketing. As

decis~es de distribuiç~o devem ser integradas ao programa de

marketing e adequadas ao preço~ produto e promoç~0.(40) A

estratégia de distribuiç~o deve tratar de todo o sistema de

comet-cializaç~o e da. participaç~o de agentes e

intermediários internacionais~ que formam os canais entre as

naçe!es.

Há, portanto, no Marketing Internacional, dois fatores

que diferenciam as decis~es de distribuiç~o das práticas do

Marketing Doméstico: A existência e necessidade dos canais

ENTRE as naçe!es e a grande variedade de canais locais

encontrados nos vários mercados do mundo.

Quanto maior o número de intermediários, maior o preço

final do produto, sendo o ideal o contato direto entre

39 KOTLER~ Marketing, Ediç~o Compacta"~ p. 550
40 KEEGM~, "MlII tinational Marketing Management" ~ p. 374
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produtor e consumidor. No Marketing Internacional isto pode
n~o ser verdade.

Quanto maior a distancia geográfica entre produtor e
consumidor~ maior será a tendéncia à utilizaç~o de
intermediários. (41) Os custos de distribuiç~o~ recursos
humanos e controle podem inviabilizar uma estrutura pr6pria;

além disto~ a empresa n~o poderia contar com a experiéncia

dos intermediários nos mercados nacionais.

S~o muitas as opç~es de distribuiç~o disponiveis no

mercado internacional~ e s~o vários os fatores que influem

na opç~o dos canais a serem escolhidos: (42)

5.4.1 Natureza do Produto:

Aspectos tangiveis e intangiveis~ caracteristicas
fisicas e perecibilidade influem no canal a ser utilizado.

Produtos pereciveis~ sofisticados~ de alto valor ou de alta

tecnologia~ demandam um contato mais direto; enquanto
produtos de compra freqQente~ pouco pereciveis~ duráveis ou

com baixo valor unitário, s~o mais adequados ao emprego de
intermediários.

5.4.2 - Natureza do Produtor:

A experiéncia~ capacidade administrativa, organizaç~o e

recursos financeiros do fabricante determinam a dEcis~o de

utilizar-se de vias diretas ou indiretas~ através de
intermediários.

5.4.3 - Natureza do Mercado:

As forças que interagem no mercado s~o determinantes,

41 CARNIER H Marketing Internacional Para Brasileiros", p. 196
42 "Manual Básico do Exportador", Banespa, p. 166
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tais como os hábitos~ poder aquisitivo e localizaç~o

geográfica dos consumidores~ dimens~o geográfica e o grau de

desenvolvimento dos canais de distribuiç~o locais.

5.4.4 - Natureza dos Intermediários:
A escolha dos intermediários é um fator controlável

pela empresa. Há , no en t anto , limitaçtle.sa esta escolha~

ditadas pelos fatores descritos acima e pela disponibilidade

e qualidade dos intermediários internacionais.Os

intermediários e os canais de distribuiç~o de Marketing

Internacional ser~o tratados separadamente~ na

seçâo~ por fazerem parte do objeto de estudo deste trabalho~

pois os Consórcios de Exportaçâo estâo dentre as opçtles

e:·:istentes.
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6 OS CANAIS DE DISTRIBUIÇ~O E OS INTERMEDIARIOS DE
MARKETING INTERNACIONAL

Colocada a importancia da decis~o de distribuiç~o e a

complexidade desta integrante do miN no Mad:.eting

Internacional ~ resta~ agora~ citar e analisar as opçbes

e)·:istentes.

Muitos autores colocam as mesmas opçbes sob diversos

nomes~ exigindo um esforço de compilaç~o à fim de evitar

redund~ncia de estruturas sob várias denominaçbes.(43) As

mesmas estruturas podem~ ainda~ estar presentes tanto no

mercado doméstico~ quanto no mercado internacional.

o Manual Básico do Exportador divide os intermediários

em dois grandes grupos~ Os Agentes e os Comerciantes.(44)

Os Agentes podem ser pessoas fisicas ou juridicas que

atuam na transferência de bens ou serviços~ sem assumir o

titulo legal dos bens comercializados. Recebem comiss~o pela

sua participaç~o.

O intermediário Comerciante assume o titulo e posse

legal dos bens comercializados. Ambos atuam tanto no mercado

interno quanto no externo. Desta forma~ o fabricante pode

vende~ através de um agente ou vender para um comerciante.

43 Os livros e autores consultados ao desenvolvimento deste item foram:
a) CARNIER, "Marketing Internacional para Brasileiros"~ pp.195 - 207
b) KAHLER~ Ulnternat~onal MarketingU~ pp. 167 - 178
c) KEEGAN~ BMultinational Marketing Management"~ p. 383
d) KOTLER~ "Marketing, Ediç:toCompacta", pp, 550 - 551
e) LOF'ES~ "Exportaç:to e Empresa", pp. 37 - 40
f) "Manual Básico do Exportador" Banespa, pp. 166 - 170

44 "Manual Básico do Exportador" Banespa, p. 166
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6.1 - Intermediários Agentes:

6.1.1 - Export/Import Bro~ker (Corretor):
Representa o comprador e/ou o fabricante; é

comissionado. Corretores, por definiç~o, cumprem a funç~o de

unir fabricantes e compradores. Podem se especializar em

produtos elou paises. Tal especializaç~o é importante para

agilizar as vendas e negociaç~es.

6.1.2 - Manufacturer's Agent (Agente do Fabricante):
Representa o fabricante em um ou mais mercados; é

comissionado. Um p~odutor escolhe vários agentes, com áreas

de atuaç~o bem definidas. Os agentes podem representar mais

de um fabricante, sendo vantajoso para vendas de produtos

complementares, além de permitir o rateio dos custos de

marketing entre os fabricantes.

Estes agentes podem ser externos ou internos, sendo
indiscutivel a vantagem do primeiro ~obre os segundo, por

estar mais próximo aos clientes e importadores.

6.1.3
Vendas):

Caracteriza-se pela vinculaç~o ampla que possue com o

Selling Agent (Representante ou Agente de

produtor e pela autonomia que tem quanto à

preços e condiç~es de venda. É comissionado e pode trabalhar

em conjunto com outros intermediários, agentes ou

corretores, no mercado externo ou interno. Possue atuaç~o

semelhante à Comercial Exportadora~ que será analisada mais

adiante.

44



6.1.4- Resident Buyer (Comprador Residente ou Agente de
Compras):

Agentes de compras de empresas estrangeiras que efetuam

todo o trabalho de pesquisa no mercado doméstico~ atràs de

produtos para seus clientes no exterior. S~o comissionados e

representam importadores~ geralmente grupos atacadistas e
varejistas. Possuem escritórios bem montados e mantém
contato com empresas fornecedoras~ adequam os produtos e
suprem deficiências dos produtores. Para empresas
iniciantes~ a presença do agente compras é oportuna~ por

eliminar gastos com viagens e promoç~es. A comiss~o é paga

pelo importador.

6.1.5 - Export/lmport Comission Houses:
Representam os interesses dos compradores e s~o pagos

em comiss~o por estes. Uma Export Comission House funciona

como um Comprador Residente, ou seja~ compra no mercado
doméstico para clientes no exterior. A Import Comission

House faz pedidos à produtores estrangeiros para compradores

locais. Uma Import/Export Comission House atua nos dois

sentidos. Possuem contato di~eto com os produtores e cuidam

de todos os detalhes da exportaç~o ou importaç~o dos

produtos .. Quando recebem comiss~o de fabricantes para

procurarem

(Corretores).

compradores~ funcionam como Brookers

6.1.6 Factor:
Agente comissionado que recebe as mercadorias do

fabricante em consignaç~o. Possue a vantagem de manter um

estoque junto aos mercados compradores.
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6.1.7 - Agente AutOnomo Improvisado:
Também conhecido como "Free-Lancer é totalmente

independente~ n~o possuindo vinculo com nenhuma das partes.

Sua atuaç~o é esporádica e voltada para realizaç~o de

negócios em seu próprio interesse. ~ necessário cautela com

este tipo de agente~ que requer uma investigaç~o apurada

sobre sua reputaç~o e averiguaç~o das informaç~es por ele

fornecidas.

6.1.8
Exportadoras):

Allied Company (Empresas Congêneres

A companhia pode utilizar-se de outra empresa

exportadora de produtos complementares como agente de suas

vendas. Por meio de comiss~o~ tem acesso à rede de
distt-ibuidores ~ importa.dores~ atacadistas~ varej ista.s e

clientes da outra empresa. Vendendo produtos complementares~

a associaç~o poderá ser interes~ante para as duas empresas.

Poder~o fazer promoç~es conjuntas e tirar

uni~o de suas linhas junto aos compradores.

vantagens da

6.1.9 "Pool" de Exportadoras:
Caracterizado pela uni~o de empresas produtoras~ com a

finalidade de viabilizar e aprimorar as atividades de

com ênfase ao expressivo volume obtido e pelo

poder de barganha que a associaç~o adquiri .. Na prática~ o

"Pool" e o Consórcio de Exportaç~o apresentam as mesmas

caracteristicas de organizaç~o.
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6.2 - Intermediários Comercinates:

6.2.1 - Trading Companies:
Os fabricantes vendem seus produtos às Tradings~

operaç~c de mercado interno. Estas se encarregam

como
das

atividades inerentes ao marketing e vendas nb exterior.

Podem ser genéricas ou especializadas em produtos (setores

de atividade) ou regi~es. Geralmente pagam à vista por suas

compras e d~o crédito aos compradores. Sua grande

atividade~ volume de vendas e variedade de produtos~ cria

condiç~es de negociaç~o excepcionais junto aos co~erciantes~

compradores e empresas de transporte.

é uma boa opç~o para iniciantes~ pois dispensa custos

de criaç~o de um departamento de exportaç~o e elimina riscos

com clientes no exterior. Elimina problemas burocráticos e

permite a utilizaç~o dos mecanismos de financiamento das

Tradings.

Há algumas desvantagens: Dado o grande poder de

barganha~ as Tradings podem impor baixos niveis de preços

aos fornecedores~ além de n~o assumir exclusividade~

vendendo produtos concorrentes. Podem prejudicar a imagem

do produto junto aos compradores~ caso n~o possuam pessoal

especializado no produto; impossibilita a expans~o das

vendas caso Trading exija exclusividade como

intermediária; as Tradings podem n~o fornecer detalhes de

prejudicando futuras tentativas por conta da

empresa; o produtor corre o risco de perder negócios~

irrelevantes para a Trading~ mas n~o para ele.
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6.2.2 - Cia Comercial Exportadora:
Opera na. compra de produtos no mercado interno e

revenda ao exterior. Suas transa.çoes s:3:o considet-ada.s

tão grandese:-:porta.çoes indiretas. Não possuem estruturas

quanto as Tradings, mas valem-se da experiência em mercados

e produtos especificos~ inclusive agenciando transaç6es.

6.2.3 Importador Atacadista:
Intermediário comerciante externo que atua no campo

especifico de importação e distribuição. Como estão situados

no e:<ter ior ~ a venda pode ser diretamente efetuada pelo

produtor/fabricante~ através de sua própria força de vendas,

agentes internos ou externos. Possuem seus próprios armazéns

e geram sua margem de lucro com a importaç:3:o de grandes
quan tida.des do produto a um baixo custo

revendendo-o em lotes menores à distribuidores,

locais. Não há conflitos entre o

agentes e

ImpOt-ta.dot-

Atacc!dist?. e os Representantes de Vendas da empresa.
f ab r' i.can t.e no e:·:ter .í or, podendo agir em conjunto ou
separadamente em regioes predeterminadas. Possue ~ aí.nda ~ a.

vantagem de manter estoques no local e contar com força de

vendas pt-ópria..

6.2.4 Consórcio de Exportaç~o:

Congrega empresas heterogêneas~ com ca.racteristi ca.s

8.ss.umindo pa.pel na viabilização de negócios,
somando esforços, especializando atividades e adquirindo

express:3:o pelo volume de produção que engloba. o esquema.
o pe r ec í on eI é o mesmo do "Pool" de export.adores. Esta.

objeto do presente trabalho, será abordada em
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profundidade adiante.

6.2.5 - Varejistas, "Dealers" e "Jobers":
Desempenham papel de complementaç~o e elo entre a

empresa e o mercado. S~o empresas ou pessoas que n~o

comercializam grandes lotes, como os Importadores

Atacadistas. N~o possuem suporte financeiro e administrativo

para importar diretamente do fabricante. Formam os canais de

distribuiç~o disponiveis no pais.

6.2.6 - Escrit6rios Pr6prios no Exterior ou Subsidiária
de Vendas:

Dado o volume crescente de vendas de um dado mercado, a

empresa poderá montar seu próprio escritório junto ao centro

consumidor, melhorando sua representatividade e coordenando

pessoalmente seus interesses. Isto n~o elimina a figura do

Representante ou Agente Comercial de Vendas, podendo formar

um vantajoso arranjo entre o escritório,

varejistas.
atacadistas e

6.2.7 - Unidade Industrial Exterior:
Passo final para sedimentar a posiç~o no mercado. A

empresa pode investir na instalaç~o de uma unidade
industrial

doméstico,

no mercado alvo, produzindo n~o só para consumo

naquele pais, mas também para exportar a outros

mercados, vizinhos ou n~o.
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7 - O MARKETING GLOBAL:

LEVITT coloca que a diferença entre uma empresa
MuItinCl.cionaI e uma empresa Global reside no fato de que a

primeira~ operando em vários paises~ ajusta seus produtos e

práticas a cada um deles~ a um alto custo relativo; enquanto

a segunda~ também operando em vários paises~ atua como se o

mundo fosse uma única "entidade"~ vendendo seus produtos da

me sma forma em todos os lugares~ a um baí.xo custo
t-elativo.(45)

Segundo este autor~ o mundo tende a se tornCl.r
homog~neo~ pois a tecnologia e a evoluç~o e integraç~o dos

meios de comunicaç~o fazem com que os consumidores~
indiferentemente ao local onde resida~ tenham a mesma

quanto as suas necessidades e maneiras de
satisfazê-las. Poder-se-ia falar~ ent~o~ que em uma "aldeia
global" cada vez menor~ os conSL\midores tendem à.

"padr-on í z a c ào " •

Nesse contexto as empresas venderiam o mesmo produto de

forma padronizada, alcançando preços mais baixos devido às

economias de escala. Um produto fabricado e comercializado

de forma global acabaria sobrepujando outros produtos que~

em mercados regionais, ofertam qualidades diferenciadas. Ou

seja~ o consumidor sacrificaria suas preferências por c~rtas

caracteristicas particulares a um produto em troca de outro~

similar e padronizado~ com boa qualidade e baixo preço, sem

45 LEVITT, Theodore, HThe Globalization Df Markets", Harward
Bussiness Review, may/jun, 1983, pp. 92 à 102;
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cat-a.cteristicas e:-:clusivas, padronizando~ as.sim~ seus
hábitos de consumo.

Em suma, a estratégia de globalizaç~o~ desde que

aplicada em sua plenitude~ dita que todos os elementos do
"mer k e t í.n q+míx " ~ Produ to ~ Preço~ Promoç~o~ Distribuiçg.:o~

devem ser os mesmos em todos os lugares onde a empresa atua.

DOUGLAS e WIND colocam uma série de obstáculos e
des\/c\nt2l.genspara a aplicaç~o desta estratégia~ sem~ no
ent2l.nto~ omitir suas vantagens, que podem ser decisivas e

definitivas, desde que preenchidos uma série de requisitos

produto e o mercado. Assim, segundo os autores, <::'.

estratégia de globalizaç~o deve ser uma entre outras a ser

considerada (46).

A globalizaç~o pode levar a empresa a perder uma série

de van tagen::" particulares a um mercado, que deve set-
ana J. i.::,aoo, de forma ::'i.stemá.tiC? , quanto as suas
pecu Ii2l.rid2l.dE':;:.,estágio de desenvolvimento

econOmico e social, estrutura competitiva~ legal~ canais de

midia~ comportamento do consumidor, entre
releva.ntes. Após tal análise se

poes í ve I avaliat- 21.viabilidade da apl iC2l.ç~o da estra.tégia
global, ou se é pt-efet-ivele. implantação de uma estratégiCl.

ç LobeL, ou se é preferivel a implantaç;;':ode uma estrCl.tégia.

diferenciada, modificando um, alguns ou todos os componentes

e::tratégicos.

Imaginemos uma situação na qual um produto F' é

46 DOUGLAS, Susan e WIND, Yoron~ "The Mith of Globalization",
Columbia JournaJ. Df World Business, winter issue, pp. 19-29.
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comercializado no mercado x~ onde é considerado barato~
insubstituivel~ necessário e com uma utilidade especifica~

incorporado aos hábitos dos consumidores. Por~m~ no mercado

do pais Y~ onde a empresa fabricante do produto P também o

comercializa~ P é considerado caro~ substituivel~ atendendo

a outras necessidades que n~o aquelas do mercado X. Neste

caso a estratégia da empresa para P deve ser uma no mercado

X e outra no mercado Y.
Tais diferenças ocorrem entre mercados mundiais~

podendo a estratégia ser padronizada somente em paises com

caracteristicas semelhantes. Poder-se-ia elaborar clusters

de paises similares~ onde estratégias padronizadas seriam

implementadas com relativo sucesso. HUSZAGH~ FOX e DAY (47)

mostraram a dificuldade em agrupar paises em clusters~ pois

por mais economicamente semelhantes que alguns paises possam

ser, estes possuem pequenas diferenças~ cruciais~ no
entanto~ para o sucesso de uma estratégia de marketing.

Considerando-se os clusters homogêneos o bastante para
permitirem um estratégia padronizada para os paises que os

compbem~ haveria~ ainda, diferenças entre os clusters~
justificando estratégias diferenciadas para cada um deles.

Pode-se delinear dois extremos, em um a globalizaç~o

com a padronizaç~o total das estratégias, em outro a

diversificaç~o total, com estratégias particulares a cada
mercado~ pensadas isoladamente. A empresa deve posicionar

cada um dos elementos do marketing-mix entre estes dois

47 HUSZAGH~ Sandra M.~ FOX~ Richard J. e DAY~ Ellen~ "Global Marketing:
an Empirical Investigation"~ Columbia Journal Df World Busine5s~
Twentieth Anniversary Issue~ pp. 31-43.
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extremos~ padronizando o que for possivel~ n~o perdendo de

vista as vant8gens que um8 modificaç~o pOSS8 trazer em um

determin8do mercado.

A empreS8 que oper8 em esc818 mundi81 deve consider8r

este imenso merc8do~ com SU8S diferenç8s region8is e

vari8das possibilidades

glob81 de

estratégicas~ buscando uma

estratégia form8 a aproveitar 8 suas

potencialidades~ permitindo-se um flexibilidade regional~

8d8pt8ndo-se às peculiaridades e tendo agilidade suficiente

para responder às mudanças estruturais e conjunturais de um

mercado.

Esta flexibilidade contribui~ também~ para que os

resultados do esforço global da empresa sejam maximizados.
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CAPITULO IV

AS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO

BRASIL



1 - HISTORICO DAS MICRO, PEQUENAS E M~DIAS EMPRESAS NO
BRASIL. (48)

Desde meados do século XVII as pequenas empresas

participam do processo econbmico do Brasil. Datam dai as

tecelagens~ forjarias~ moveleiras~

olarias~ etc. Os pequenos negócios~ especialmente no

comércio~ experimentaram um grande surto de expans~o no

século XIX~ quando Dom Jo~o VI transferiu para o pais a sede

do reino português e abriu os portos às naçôes amigas.

Já na segunda metade do século XIX~ o setor exibia

relativa estabilidade~ com o desenvolvimento de empresas

prestadoras de serviços~ estimuladas pelo intenso fluxo

migratório de profissionais liberais e operàrios~

especialmente da Itália~ Alemanha~ Espanha~ Suiça e França.

No século XX~ a partir da Primeira Guerra Mundial~ a

industrial nacional foi-se impondo através de

empreendimentos de pequeno porte. O primeiro pós-gue~~a~ que

marca o principio d~ urbanizaç~o~ intensifica esse processo~

capitaneado por correntes migratórias do exterior e do meio

rural. A economia rural desse periodo liberou capitais para

inve~timentos em empresas urbanas.

Na era de Getúlio Vargas, o pais iniciou os grandes

projetos nas áreas básicas de matérias-primas e engajou-se

num programa de industrializaç~o de feiçôes nacionalista.

Esses estimulos~ aliado à escassez da economia de guerra e

48 SOLOMON~ Steven~ "A Grande Importancia da Pequena Empresa~ A Pequena
Empresa nos Estados Unidos, no Brasil e no Mundo", Rio de JaneirQ~
Ed. Nórdica~ 1989~ pp. 391-398
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do pós-guerra~ impulsionaram a proliferaç~o de pequenas

empresas~ agora garantidas com fontes de suprimento de

insumos nacionais.

No governo de Juscelino Kubitschek~ caracterizado pela

politica de substituiç~o de importaç~es e de investimentos

multinacionais~ surgiram numerosas pequenas empresas no

Brasil~ estimuladas pelo elevado ritmo de produç~o e como

subcontratadas e fornecedoras de empresas multinacionais.

A partir dos governos militares p6s-64~ optou-se por um

desenvolvimento econÓmico voltado para projetos de grande

porte~ através de conglomerados econÓmicos~ beneficiando as

grandes empresas. Formou-se, dessa maneira~ uma nova

estrutura de mercado~ com caracteristicas oligopolisticas~

impermeáveis à expans~o dos pequenos negócios.

A principal aç~o do governo para fortalecer as pequenas

empresas~ foi a criaç~o~ em 1972~ do CEBRAE~ Centro

Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, como um elo

de ligaç~o entre este segmento e o governo~ desenvolvendo
programas de capacitaç~o gerencial~ consultorias~ projetos

de desenvolvimento setorial e/ou regional~ projetos de

desenvolvimento tecnol6gico~ incentivo ao associativismo~

apoio na colocaç~o de produtos e serviços nos mercados, e

difus~o de informaçees.

A década de 80 marcou o colapso do crescimento

econÓmico baseado na substituiç~o das importaçees e o

enfraquecimento do modelo exportador de base oligopolista. A

crise brasileira~ dentro do quadro de instabilidade mundial~

deflagrou o agudo processo inflacionário que levou ao
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fracasso desse modelo~ impossibilitando a manutenç~o do

nivel de emprego e de renda no mercado interno.

Segundo GIMENEZ (49) na década de 80 a problemática das

micro~ pequenas e médias empresas passa a ser ressaltada

para a sociedade mais ampla~ através da proliferaç~o de

MPMEs em quase todos os estados do pais.

A organizaç~o dos pequenos empresários em associaç~es

funcionou como um acelerador de uma aç~o governamental mais

efetiva em relaç~o às pequenas empresas~ sendo editada~ em

Novembro de 1984~ a Lei no. 7286~ o Estatuto da

Microempt-esa~ estabelecendo normas. de diferenciaç~o~

simplificaç~o e favorecimento do tratamento às

microempresas.

Em 1990 o CEBRAE e:·:perimentoL\ uma completa

reformulaç~o, deixando de ser vinculado ao governo federal

para ser um instrumento da própria iniciativa privada. O

SEBRAE~ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,

antigo CEBRAE~ hoje, uma entidade civil, sem fins

lucra.tivos, dirigida por um Conselho Deliberativo Nacional

composto por representantes dos setores industrial,

comercial, agricola e de serviços, vinculado ao Governo

Federal apenas pela presença de um conselheiro indicado pelo

Ministério da Fazenda (50).

A evolLlç~o econÓmica rnurid La l impÓs inovaçbes

tecnológicas, transformando o papel das pequenas e médias

49 GIMENEZ, F. A. Prado, "Um Sistema para Apoio à Média
Empresa Brasileir·a"~ Revista de Administraçâ'o, USP~
Vol.23, n.4, out/dez 198B,~ pp. 57-62

50 SEBRAE-SP~ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Paulo, Informativos Internos, (Nâ'oPublicados) ~ 1992.

e Pequena
Sâ'oPaLllo~

de Sâ'o
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empresas no economia global. A maior flexibilidade e

agilidade dessas empresas proporcionam respostas mais

rápidas aos estimulos ambientais.

No Brasil~ as pequenas empresas têm respondido aos

momentos de crise satisfatoriamente~ contribuindo para a

manutenç.o do nivel de emprego e de investimentos~ mesmo que

muitas vezes de maneira informal.

Através do fortalecimento das pequenas empresas~ o

Brasil poderá responder com maior agilidade às novas

tecnologias e exigências do mercado mundial~ além de criar

uma economia compativel com a globalizaç~o dos mercados.
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2 - DEFINIÇAO DE MPMEs - CRITÉRIOS PARA CARACTERIZAÇAO

Existem vários critérios para caracterizar as empresas como

Micro~ Pequenas~ Médias ou Grandes~ podendo-se dividi-los em

dois grupos: Os critérios Quantitativos e os

Qualitativos. (51)

2.1 - Critérios Quantitativos:

a) Número de Empregados;

b) Faturamento ou Receita anual;

c) Património Liquido;

d) Capital Social;

e) Ativo Imobilizado;

f) Valor do Passivo.

Devido aos problemas com relaç~o à variaç~o das

unidades monetá.rias u t í Lí z ad e s em cIassific<3.çeies

quantitativas (Cz$~ NCz$~ Cr$~ CR$~ ORTN, OTN~ BTN~ etc) ,

que precisam ser sempre reavaliadas e modificadas~ o único

critério quantitativo a ser aqui apresentado será o Número

de Empregados.
Segundo c SEBRAE~ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas

Empresa.s, na área industrial, é considerada microempresa

aquela que emprega até 19 funcionários. No comércio e no

setor de serviços, o número máximo de empregados para uma

microempresa cai para 9. Já a pequena empresa, na área

industrial~ é aquela que emprega entre 20 e 99 funcionários,

51 DUTRA, Ivan e GUAGLIARDI, José Augusto, "As Micro e Pequenas
Empresas: uma revis:to da literatura de Marketing e os cri térios
para carácterizá-las" ~ Revista de Administt-aç:to de Empr'es a s , FGV~
Rio de Janeiro, Vol. 24, n.4, out/dez 1984~ pp. 123-131
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e ent~e 1~ e 49 pessoas pa~a estabelecimentos come~ciais e

de se~viços.

Podemos ~esumi~ esta classificaç~o confo~me a Tabela I:

TABELA I

Classificaç~o Quanto ao Número de Empregados

SETOF~ NOMERO DE EMPREGADOS classificaç~o

Indúst~ia Até 19 Mic~o

de 20 à 99 Pequena

de 100 à'499 Média

de 5~0 'em diante G~ande

Comé~cio Até 9 Mic~o

e de 1~ à 49 Pequena

Se~viços de 5~ à 99 t1édia

de 10~ em diante Grande

Fonte: SEBRAE

2.2 - Critérios Qualitativos:
P~ocu~am classifica~ as emp~esas sem utilizar valo~es

numé~icos. Segundo tais c~ité~ios~ muitas vezes subjetivos e

de dificil mediç~o p~àtica, s~o mic~o~ pequenas e médias

emp~esas aquelas que possuem algumas das seguintes

ca~acte~isticas:
a) Usam t~abalho p~6p~io ou de familia~es;

b) N~o possuem Administ~aç~o especializada;

c) N~o pe~tencem a g~upos financei~os;

d) N~o têm p~oduç~o em escala;

e) S~o o~ganizaç~es ~udimenta~es;

f) Ap~esentam meno~ complexidade do equipamento
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produtivo~ causando baixa relaç~o investimento!m~o-de-obra;

g) S~o receptores de m~o-de-obra liberada pelo setor

rLlrêo.l;

h) S~o campo de treinamento de m~o-de-obra

especializada e formaç~o de empresários;

i) Possuem menor dependência de fontes externas de

tecnologias;

j } Desempenham papel compl ementat- às atividades

industriais mais complexas.
Ta í ss critérios~ apesar de serem cat-acter isticas

comuns a.muitas empresas de pequeno porte~ s~o de dificil

emprego

induzit-

para a classificaç~o destas empresas~ podendo

a erros~ fazendo com que uma empresêo. sej êo.

classificada de maneira diferente em diversas oportunidades.
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3 O PAPEL DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NA
ECONOMIA BRASILEIRA

Segundo dados divulgados pela Coordenaç~o de Estudos e

Pesquisas do SEBRAE (S2)~ o Brasil encerrou o ano de 1991

milhíJes de empt-esas legalmente constituidas em
território nacional. Desse número~ 3~5 milhíJes~ ou seja~
98~3% do total das empresas registradas~ s~o micro e
pequenas empresas (MPEs).

Ainda segundo o SEBRAE, as micro e pequenas empresas

totaliz2vam 99~27% dos estabelecimentos comerciais~ 99,44%

das industriais e 99,46% dos estabelecimentos de serviços.

Esses números s~o coerentes com os dados relativos ao

Censo de 1980 e apresentados por GIMENEZ (53), conforme a

TABELA 11. As empresas est~o classificadas de acordo com

critério de Número de Empregados.

De acordo com a TABELA II~ em 1980 as micro e pequenas

empt-es~.s respondiam 95,4% dos. estabelecimentos
industr ia.is, 99.4% dos estabelecimentos comerciais e 99.6%

dos estabelecimentos de serviços.

A T(-iBELA III ~ obtida através do resumo dos dados

disponíveis na TABELA II~ fornece mais alguns dados sobre a

participaç~o das MPMEs na economia do Brasil em 1980.

52 SEBr\A=:-SF'~ Serviço de Apoio às rlí cro e Pequen as Empresas de S~o
F'Cl.Li.l:l~ Informativos Internos, (N~o Pub l í cados), 1992.

53 GIMEN~Z, nUm Sistema para Apoio à Pequena e Média Empresa
Brasileira", pp. 57-62
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TABELA II
Número de Empresas por Segmento - 1980

SETOR PORTE N~MERO DE EMPRESAS

EM 11Zl12HZI

I MICRO 172 81Zl~4
N
D PEQUENA 32 15~1Zl
n
S MÉDIA 9 4~2
T
R GRANDE 1 1Zl~4
I -------- --------------------
A TOTAL 214 llZllZl,1Zl

t1ICRO 91Zl9 93~5
C
O PEQUENA ~17 5,9
M
É MÉDIA 4 1Zl~4
R
C GRANDE 2 1Zl~2
I -------- --------------------
O TOTAL 972 101Zl~1Zl

MIcno 69111 95~7
S
E PEQUENA 27 3,9
R
V MÉDIA ~. 1Zl~2..::.

I
I; GRANDE 2 1Zl~2
O -------- --------------------
S TOTAL 721 llZl{ll~1Zl

FONTE: FIBGE/CENSO 1981Zl in GIMENEZ~ Fernando A.P. "Um
Sistema de Apoio à Pequena e Média Empresa Brasileira"~
Revista de Administraç~o, USP, S.P. Vol. 23 no.4, out/dez
1988,· pp , 57-62.
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TABELA 111

Número de Empresas Distribuidas pelo Porte - 1980
-----------------------------------------------------------

PORTE NDMERO DE EMPRESAS

EM 1000

MICRO

PEQUENA

1.771 92~87

116 6~08
15 0~79
5 0~26GRANDE-----------------------------------------------------------

TOTAL-----------------------------------------------------------
FONTE: FIBGE/CENSO 1980

Em 1980 o Brasil possuia 1~90 milh~es de empresas

registradas~ sendo 1~89 milh~es~ ou 98~95% do total~ micro e

pequenas empresas. Somando-se a participaç~o das médias

empresas~ chegamos a 99~74% do total.

Analisando esses dados~ conclui-se que o número de

empresas constituidas no pais cresceu 89~47%~ sendo as

micro~ pequenas e médias empresas (MPMEs) responsáveis por

quase a totalidade desse número. Com efeito~ segundo o

SEBRAE~ apenas entre 1985 e 1989 foram criadas 2.101.971

novas empresas no Brasil. Destas~ 65~7% se enquadravam na

de microempresas~ num total de 1.330.676

empreendimentos.

Em uma década como a de 1980~ considerada perdida~ na

qual o Brasil atravessou a pior recess~o de sua história~ as

MPMEs desempenharam~ e ainda desempenham~ um papel decisivo

para a geraç~o e manutenç~o de empregos no pais.
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Segundo o SEBRAE~ as micro e pequenas empresas
absorviam em 1991 58% da m~o de obra ocupada no pais~

pagando 42% da massa salarial. Adicionando-se a contribuiç~o

das médias empresas a esses números~ constatou-se que as

MPMEs s~o responsáveis por 71% dos salários pagos no pais~

absorvendo 84% da força de trabalho.(54)

A contribuiç~o econOmica destas empresas fica mais

evidenciada quando se verifica a participaç~o destas no

Emprego e no Faturamento das empresas brasileiras.

De acordo a TABELA IV~ em 198~~ as MPMEs empregavam

dos trabalhadores industriais e geravam 73i~ do

faturamento desse setor. No comércio e no setor de serviços~

essas empresas absorviam 92% e 8~% da m~o de

respectivamente, gerando 88% e 7~% do faturamento desses

setores naquele ano.

A compilaç~o os dados apresentados na TABELA IV,
apresentados na TABELA V, nos fazem concluir que em 198~ as

MPE empregavam 65% do total da m~o de obra ativa no pais,

enquanto as MPMEs respondiam por 84%.

Comparando os dados apresentados na Tabela V aos dados

apresentados pelo SEBRAE, conclui-se que a participaç~o das

MPMEs na geraç~o de empregos no pais manteve-se constante de

1980 à 1991, com a queda de 7% na capacidade de geraç~o e

manutenç~o de m~o de obra das micro e pequenas empresas

absorvida pelas médias empresas.

54 SEBRAE-SP, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de S~D
Paulo, Informativos Internos, (N;foPublicados), 1992.
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TABELA IV
Participaç~o dos Segmentos em Pessoal Ocupado e Faturamento

1980

------------------------------------------------------------
SETOR PORTE PESSOAL OCUPADO FATURAMENTO-------------------------------------_._-~-------------------

EM 1000 US$ MM------------------------------------------------------------
I MICRO 963 19~2 15.043 8~2
N
D PEQUENA 1.335 26~6 40.599 22!1(Zl
D
C' MÉDIA 1.714 34,2 79.272 43~0c:»

T
R GRANDE 993 20,0 49~48~, 26~8
I -------- ------------------ -------------------
A TOTAL 5.005 100~0 184.339 100~0------------------------------------------------------------

MICRO 2.112 57~1 72.559 27~6
C
O PEQUENA 1.036 28~0 128.281 48~8
M
É I'lÉDIA 1.714 6~9 29.555 11~3
R
C GRANDE 298 8~0 32~217 12~3
I -------- ------------------ -------------------
O TOTAL 3.701 100~0 262.612 10e1~0

------------------------------------------------------------
MICRO 1.478 55~4 10.228 37,8

S
E PEQUENA 497 18~6 6.576 24~8
R
V MÉDIA 150 =I~6 2.270 8~3
I
c GRANDE 544 20~4 7.924 29,1
O -------- ------------------ -------------------
S TOTAL 2.669 100~0 27.238 100~0

FONTE: FIBGE/CENSO 1980 in GIMENEZ~ Fernando A.P. "Um
Sistema de Apoio à Pequena e Média Empresa Brasileira"~
Revista de Administraç~o~ USP~ S.P. Vol. 23 no.4~ out/dez
1988~ pp. 57-62.
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TABELA V
Pessoal Ocupado por Categoria de Empresas - 1980

------------------------------------------------------------
PORTE PESSOAL OCUPADO

------------------------------------------------------------
EM 11ZIIZHlI

1'1ICRO 4~553 4(2)~(2)3

PEQUENA 2~868

18~63
GRANDE 1~835 16~13------------------------------------------------------------
TOTAL 11~375 1(2)(2)~(2)(2)------------------------------------------------------------

FONTE: FIBGE/CENSO 198(2)

TABELA VI
Participaç~o no PIB Segundo o Porte das Empresas - 1991

PORTE PARTICIPAÇ~O NO PIB------------------------------------------------------------

MICRO

PEQUENA

t1ÉDIA

GRANDE

TOTAL 1(2)(2)~(2)
------------------------------------------------------------
FONTE: SEBRAE

o papel relevante das MPMEs tem se provado n~o s6 em

termos sociais~ mas também pela sua participaç~o no Produto

Naciona!. De acordo com os dados do SEBRAE~ na TABELA VI~ as

mic:ro~ pequenas e médias empresas respondem por 38.4% do

PIE brasileiro. Somente as micro e pequenas empresas s~o

respons~veis por 2(2).6%de tudo o que se produz no pais.
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Respons~.\leis do PIEi

contribuiç~o das grandes empresas à economia do pais é

inegàvel~ mas a crescente participaç~o destas em qualquer

economia pode afetar o desenvolvimento e a competi tivida.de
do pais. Uma estrutura industrial pode ser mais produtiva e

eficiente em um pais onde as micro~ pequenas e médias

empresas preencham as lacunas deixadas pelas grandes. (55)

A base fundamental para um sistema de livre-mercado é

a existência destas empresas~ sendo a mola mestra para o

desenvolvimento econOmico. A presença das MPMEs em todas os

da. economia do pais~ contribui o

desenvolvimento e a competitividade dos mercados onde atua.

Glt'1ENEZ (56) cita outros aspectos das PMEs que
contribuem para uma economia sadia:

absorverem m~o-de-obra desqualificada;

s~o pontos de treinamento e especializaç~o e

exercerem papel complementar às atividades industriais mais

- 2-.tuCl.mcomo meio eficaz de descentralizaç~o regional
de desenvolvimento;

s~o importante fonte de inovaç~o de produtos;

formam uma extensa rede de produç~o e distribuiç~o de
ben·:;

c:ont. t- ibuem para a desconcentraç~o industrial.

A interaç~o das empresas de porte pequenos e grandes
revela-se indicador de equilibrio da economia~ tendD sido
55 DUTRA e GUAGLIARDI~ "As Micro e

literatura de Marketing e os
56 GIMENEZ~ "Um Sistema para Apoio à

Pequenas Empresas: uma revis~o da
critérios para caracterizá-las".
Pequena e Média Empresa Brasileira"
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constatada~ segundo PACHECO (57) correlaç~o entre o vigor do

desenvolvimento constituido de unidades de menor porte e a

elevaç~o das taxas de crescimento econOmico.

PACHECO salienta a necessidade da coexistência entre

empresas de porte diversos~ sendo o papel das MPMEs
nitidamente definido no:

desempenho de atividade complementares às grandes

empresi:'.s;

preenchimento de lacunas no mercado quanto a bens e

cuja produç~o e/ou distribuiç~o sejam mais
vantajosas se executadas por empresas de menor porte~

tendência que se fortalece quando a melhor localizaç~o pode

compensar desvantagens de escala.

Segundo este autor~ a importancia das MPMEs sobress.i-

se pelo papel que representam na economia~ no que se refere

à sua contribuiç~o:

- 00 atendimento das necessidades de consumo de grande

parcela da populaç~o~ notadamente aquela de mais baixa
renda.;

na fixaç~o de renda em áreas menos desenvolvidas~

contribuindo decisivamente para melhor distribuiç~o das

rique~as e atenuaç~o de desequilibrios regionais;

na identificaç~o de oportunidades econOmicas de

- na maior capacidade d~ absorç~o de m~o-de-obra.

57 PACHECO~ Paulo José~ "Associaç:toVoluntária de Empresas. Um exame de
sua importancia, necessidade e conveni@ncia·~ Brasilia~ Ministério
da Inddstria e do Comércio~ 1983~ pp. 13-14
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4 - OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DAS MICRO, PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS NO BRASIL

Funcionando como antidoto contra a recess~o, é comum a

muitos brasileiros a.calentaro sonho do "negócio pr-ó prao v ,

Muitos se aventuram a microempresários sem ter consciência

do que é ser um empreendedor e seus negócios acabam
naufragando prematuramente.

Sabe-se que~ apesar do papel importante desempenhado
pela.s MPMEs, estas enfrentam inúmeras dificuldades
conjunturais e estruturais, que acabam provocando uma alta

taxa de mortalidade. entre as mesmas.

Segundo o SEBRAE, 63,1% das microempresas surgidas

entre 1985 e 1991 acabaram fechando. Estima-se que 80% das

microempresas morrem antes de completar um ano. Dos 3,5

milhbes de micro e pequenas empresas existentes em 1991,

23,5% superavam os dez anos de vida, 24,2% estavam entre

cinco e dez anos e 53,3% tinham menos de cinco anos.

TABELA VII
Idade das Micro e Pequenas Empresas - 1991

------------------------------------------------------------
IDADE PARTICIPAÇ~O NO PIB-----~------------------------------------------------------

EM MILHÔES x
DE 0 A 5 ANOS 1,87

DE 5 A 10 ANOS 0,85
MAIS DE 10 ANOS

------------------------------------------------------------
TOTAL 100,0-------------------------------------------------------------

FONTE: SEBRAE
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Os problemas básicos enfrentados pelas MPMEs podem ser

divididos em duas Os de natureza interna~

sujeitos ao controle da empresa~ e os de natureza externa~

fora do controle da empresa.

4.1 - Problemas de Natureza Interna:
Dentro dessa categoria podem-se citar como exemplo os

problema.s de ordem administrativa e organizaciona.l ~

F·eIa.ciona.dos com o planejamento e con tr o Le f í.n an ce í r-o ,

comercializaç~o, produç~o, administraç~o de custos~ ausência

de informaçbes gerenciais con f .íáve í s ~ enfim~ fa Ita. de

habilidades administrativas (58)

Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em Dezembro de 1991~

junto a uma amostra de mil empresas localizadas em todo os

Esta.dos e representativas de vários setores econOmicos~

revelou algumas dificuldades comuns aos micro e pequenos

E·m~wesários (59) :

40% ~ utilizam planejamento de produç~o;n ao

50% n~o utilizam pl anej a.mento de vendas;

4""·'n:3:outilizam sistema de apuraç~o de custos;,-1/1Ii

47% n~o utilizam sistema de con t r'oLe de estoques;

asx n~o utilizam técnica.s de 1'1ad:.eting;
_. 80~/: n:3:outilizam treina.men to de recut-sos humanos;

90% n~o utilizam recursos de informática;

65% n~o avaliam produtividade;

60% n~o utilizam mecanismos de controle de qualidade;

75% n~o utilizam layout planejado.

58 GIMENEZ, "Um Sistema para Apoio à Pequena e Média Empresa Brasileira"
59 SEBRAE~ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empre5as~ Informativos

Internos, (t~à·o PubLi cado s ) , 1992.
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Além dos pontos acima~ BARROS (60) coloca o excesso de

da centralizaç~o das decis~es como um dos fatores limitantes

ao crescimento das MPMEs. Segundo este autor~ independente
d~ sua formaç~o~ o pequeno empresário centraliza em sua

pessoa a organizaç~o do trabalho e~ geralmente~ n~o delega

autoridade para conseguir funcionamento normal de sua
empresa.

Dentro desta categoria podemos incluir a falta de
planejamento estratégico~ que~ de acordo com BARROS~
possibilitaria ao pequeno empresário orientar seu

crescimento de maneira mais eficiente e planejar SeL\ tempo

de modo adequado~ delegando o maior número de funç~es de
administrativas.

4.2 - Problemas de Natureza Externa:

Na segunda categoria encontram-se problemas tais como
dificil acesso à informaç~es~ à crédito~ à métodos e

tecnologias avançadas~ problemas burocráticos e legais~ além

das dificuldades econOmicas do pais.

As dificuldades que as MPMEs enfrentam na obtenç~o de

financiamento~ s~o conseqüências~ segundo BARROS~ de fatores

que poderiam ser enquadrados como internos a estas empresas~

relacionados à incapacidade técnica de seus quadros

administrativos:

desconhecimento dos fundos de financiamento e sua

sistemática de operaç~o;

incapacidade técnica~ econOmica e financeira para

60 BARROS~ Frederico Robalinho de~ "Pequena e Média Empresa e Política
Econ6mica: Um Desafio à Mudança"~ Rio de Janeiro~ APEC Ed.~ 1978.
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elaborar propostas e solicitaçbes de financiamento;

desorganizaç~o administrativa;

falta de garantias para lastrear o financiamento;

receio ao endividamento.

Segundo PACHECO (61) ~ as maiores dificuldades s~o

oriundas da desvantagem de escala e acompanham as empresas

de micro~ pequeno e médio porte em todas as áreas~ frentes e
setore':;~ sendo mais intensas em áreas menos desenvolvidas~

em ramos de menor apelo ao mercado e nas firmas de tama.nha.s

o Grupo de Trabalho do Banco do Brasil para estudo da
Pequ.ena. e Média Empresa (62) definiu as dificuldades das
MPi'lE= segundo as diferentes áreas~ cabendo destacar o

problema relacionado com a baixa qualificaç~o da m~o-de-obra

disponlvel~ deficiência que atinge indistintamente todas as

áreas. O resultado deste trabalho é listado nos itens que se
seguem:

4.3 - Problemas da Area Gerencial:

A qualificaç~o empresarial~ o reduzido alcance do
sistema de assessoria e treinamento e sistema deficiente de
informações~ s~o as principais deficiências na. á.rea.

A dificuldade dos empresários em ajustar o nivel de

conhecimento necessário ao desempenho de suas funçbes gera

[,1 PACHECO~ Paulo José~ "Associaç:toVoluntária de Empresas. Um exame de
sua import~ncia, necessidade e conveni@nciaa~ p.17.

62 BANCO DO BRASIL S/A.~ " As Micro, Pequenas e Médias Empresas: uma
abordagem analítica das suas dificuldades e das possíveis medidas
para solucioná-las nas áreas gerencial~ de produç:to, de mercado,
fiscal e financeira ••", Brasilia~1979.
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inadequada qualificaç~o empresarial~ sem a necessária
consciência desse estado~

seguintes problemas:

estrutura administrativa inadequada;

provocando~ entre outros~ os

administraç~o improvisada;

desconhecimento da

pesquisa de mercado.

O auto grau de centralizaç~o administrativa absorve o

import~ncia das técnicas de

empresário em problemas menos expressivos da empresa~ n~o

dispondo de

atividades.

A contabilidade é utilizada apenas para efeitos fiscais

tempo e condiç~es para planejar as suas

e obtenç~o de empréstimos~ descaracterizando suas

como valiosa fonte de informaç~es sobre o desempenho da

empresa.

O sistema de consultoria e treinamento~ por estar
centralizado nas grandes cidades~ atinge apenas uma pequena

parcela das empresas que necessitam dessa assistência.
As informaç~es gerenciais disponiveis~ além de

dispersas~ s~o bastante deficientes~ n~o chegando aos
pequenos empresários~ principalmente no interior do pais~

dificultando a identificaç~o de oportunidades.

Conseqüentemente~ o empresário sem nenhum planejamento

e vulnerável a qualquer sinal de crise~ torna-se incapaz de

tomar decis~es que envolvam maiores riscos.

4.4 - Problemas na Area de Produç~o:

As MPMEs se utilizam~ muitas vezes~ de máquinas e
equipamentos obsoletos~ com técnicas de
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inadequadas~ afetando sua produtividade. Essas empresas n~o

disp~e de condiç~es de acesso à tecnologia mais moderna e

eficiente.

Verificou-se a utilizaç~o pelas MPMEs de escala de

produç~o inadequada~ decorrente do tamanho minimo das

plantas ou do superdimensionamento dos projetos~ acarretando

capacidade ociosa e elevadas despesas de manutenç~o e

conservaç~o, além de altos custos operacionais.

4.5 - Problemas da Area de Mercado:
No campo mercadol6gico as MPMEs s~o marginalizadas~

seja no que diz respeito à aquisiç~o de fatores de produç~o

ou mercadorias~ seja no que tange à venda~ faltando-Ihes~
inclusive condiç~es para fazer cumprir contratos de compra e

venda~ dado seu menor poder de barganha decorrente de sua

escala produtiva.

As MPMEs n~o ainda~ de canais de
comercializaç~o adequados~ dificultando o seu crescimento.

Segundo este estudo~ é dificil para essas empresas

atingir o mercado externo~ tendo em vista os seguintes
aspectos: organizaç~o administrativa inadequada~ reduzida
escala de produç~o~ inexistência de padr~o de qualidade.

4.6 - Problemas da Area Fiscal:
A elevada carga e a complexidade do sistema tributário

induz as MPMEs à sonegaç~o de impostos e as subfaturamento

cómo meio de sobrevivência~ n~o dispondo de estrutura

administrativa adequada e n~o podendo arcar

adicionais.
com custos

75



4.7 - Problemas da Area Financeira:
As deficiências existentes nas demais áreas~ acabam-se

refletindo na situaç~o financeira das MPMEs~ que sofrem de

natural insuficiência de capital~ agravada pela acelerada

descapitalizaç~o~ em raz~o do ambiente inflacionário e da

baixa lucratividade com que operam.

Os problemas relacionados com a capacidade gerencial
podem gerar dificuldades na área de produç~o e de mercado~

refletindo-se em deficiências na área financeira.

Os problemas financeiros devem ser tratados~ assim~
como conseqüência das demais deficiências das MPMEs. Desta

maneira~ os recursos devem ser aplicados objetivando

aumentar a produtividade e a qualidade administrativa dessas

empresas.

Os recursos aplicados de maneira inadequada

agravar os problemas financeiros das MPMEs~

tendem a

gerando

cresc~nte dependência do crédito~ levando essas empresas a

buscarem os recursos de que necessitam com elevados encargos

e múltiplas exigências~ em condiç~es que muitas vezes n~o

podem suportar.

A necessidade de apresentaç~o de garantias reais para

a obtenç~o de financiamentos~ mais importante à concess~o de

crédito do que a viabilidade do empreendimento~ segundo

concluiu o trabalho do Banco do Brasil~ marginaliza grande

número de empresas que n~o têm condiç~es de cumprir todas as

exigências.

Medidas efetivas de apoio às MPMEs~ devem visar

tratamento diferenciado no crédito financeiro e no pagamento
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de impostos~ principalmente se o pais deseja diminuir a

taxa de mortalidade das microempresas.

A titulo de exemplo de medidas efetivas neste sentido~

podemos citar o convênio existente entre o SEBRAE e a Caixa

EconOmica Federal~ no qual esta se compromete a fornecer com

juros abaixo do mercado parte do capital necessáu-io ao

inicio das atividades de microempresas cujos projetos tenham

sido desenvolvidos com a ajuda e consultoria do sistema
SEBRAE.

t··.J~o só o goVetTlo~ mas também as associaçtles~
sind icc<.tos e universidades~ devem se empenhar no
esc 1Cl.t-ecimento, assessot-amento~ treinamento e

desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas

brasileiras, afim de reverter o quadro de alta volatilidade

que caracteriza este segmento que responde por uma parcela

t~o significativa da economia nacional.
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5 MARKETING INTERNACIONAL, EXPORTAÇAO E MPMEs NO

BRASIL

5.1 - A participaç~o das MPMEs no comércio exterior:

Mais de 98% das empresas brasileiras s~o de pequeno e
médio port.e , Suas caracteristicas e problemas~ colocados
anteriormente~ aliados à e acentuada carência de uma

mentalidade exportadora em nosso empresariado~ restringem as

pretens~es de exportar. ~ reduzido o nómero de empresas de

pequeno e médio porte que têm condiç~es de atingir o mercado

intetTlacionaI com reais condiç~es de sucesso~ a n~o ser em.incursbes ocasionais. (63)

Com efeito, as grandes empresas brasileiras s~o
responsáveis por 2/3 do total exportado. (64) Segundo dados

fornecidos pelo SEBRAE (65)~ as micro e pequenas empresas

responderam diretamente~ em 1991, por apenas 2% do volume

global das exportaç~es brasileiras.

5.2 - Fatores inibidores ao ingresso das MPMEs no
mercado internacional:

GUAGLIARDI e HERNANDES realizaram um estudo junto a 301

empresas de diferentes portes~ 56% das quais exportadoras e

44% M~o exportadoras~ buscando identificar os fatores que

impedem as empresas de exportarem e identificar correIaçôes

63 OLIVEIRA~ FIGUEIREDO e SCHMIDT~ uTransferibilidade das Estratégias
de ~arketing para Mercados Externos:Um Estudo de Casos
Brasileiros", Revistei de Administt-ação~ USF'~ São F'auLo , VoI.46~
n.4~ out/dez 1981~ pp.43-53

64 GUAGLIARDI~ José Augusto~ "Marketing Internacional no Brasil:
Realidade e Perspectivas", Revista de Administt-aç~\:"o~USF'~ São
Pall.lo~Vol. 16~ n.4~oll.t/dez1981~ pp.54-65

65 SEBRAE~ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas~ Informativos
Int.erncs, (N~'oPubl í cados), 1992.
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entre as caracteristicas das empresas e a decis~o de

exportar ou n~o exportar. (66)

Os resultados obtidos mostraram que:

quanto maior o porte da empresa, medido em funç~o do
volume de vendas, maior também é o seu envolvimento na

atividade de exportaç~o;

quanto maior o porte da empresa~ medido em funç~o do
núme ro de funcionários~ maior o seu envolvimento na
atividade de exportaç~o;

quanto maior o nivel de capitalizaç~o da empresa~

maior o seu envolvimento em exportaç~o;

quanto maior a participaç~o de capital estt-angeiro,
maior inclinaç~o para a atividade de e:{portaç~o.

Concluem os pesquisadores que estas empresas podem se

direcionar mais frequentemente ao mercado externo em funç~o

das seguintes razbes:

- S~o subsidiárias de empresas multinacionais~ que por

definiç~o~ atuam em vários mercados do globo;

S~o resultado de Joint-Ventures com empresas de

economia mista ou privadas nacionais~ que também visam~ além

do mercado interno~ o mercado externo;

~ O mercado interno já esta suficientemente ocupado por

elas E por concorrentes~ restando o mercado externo como

opç~o para ocupar capacidade ociosa~ manter emprego e
aumentat- a rentabi1id2l.de;- Possuem melhor estt-utura

organizacional~ principalmente de Market~ng e exportaç~o;

66 GUAGLIAr\DI, J. A. e HERNMmEZ, Joâ'o F'8l1I0~ DO que
empresas de exportaremP

, Revista de AdministrCl.çâ'o~
F'8l11o~Vol. 18, n.2, abril/jllnho 1983~ pp. 79-89

impede
USF'~

as
S~O
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o mercado externo pode se mostrar maior e garantir

novos investimentos.

Os autores destacam que os resultados desta pesquisa

n~o levam a concluir que as PMEs n~o exportam~ pelo

contrário~ elas o fazem mas n~o com uma freqüência

semelhante àquelas de grande porte.

Os autores colocam~ ainda~ que um dos grandes problemas

enfrentados pelas PMEs é a dificuldade em contratar pessoal

especializado em Marketing Internacional~ tornando·dificil o

contato com importadores e intermediários no exterior~ o que

retarda e muitas vezes impede o inicio do processo de troca

nos mercados visados. Essa carência de pessoal especializado

esta relacionada com outros fatores~ tais como:

Inexperiéncia de empresas brasileiras no mercado

internacional~ n~o produzindo recursos humanos suficientes e

de boa qualidade na área;

Falta de treinamento aprofundado;

Impossibilidade da PME contratar individuos com

experiência na área~ já que os mesmos s~o atraidos pelas

grandes empresas;

Desconhecimento do que é Marketing e principalmente

das variáveis que identificam diferenças e similaridades no

mercado internacional.

A falta de conhecimento em Marketing é um grande

entrave às exportaçbes das MPMEs. Provavelmente, muitos dos

insucessos s~o frutos da mentalidade orientada para vendas

da maioria das empresas brasileiras.
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5.3 - Fatores estimulantes ao ingresso das empresas no
mercado internacional:

Como resultado de um esforço de compilaç~o de diversas

pesquisas~ ROCHA (67) classificou os principais fatores que

os executivos apontam como causa para o ingresso de suas
empresas na atividade de exportaç~o em fatores que
"empurt-am" e fatores que "puxarn" a empresa para o mercado
int.et-na.cional.

Fa.tot-esque "empurra.m":

Pedidos inesperados do exterior;

Exist@ncia de capacidade ociosa;

Mercado interno saturado/muito competitivo.

F2.tores que "pLI)·:am":

Produto singular/exclusivo;

Vantagens competitivas da empresa (tecnologia, etc);

Oportunidades no mercado internacional;

Melhor uso de recursos;

r'1aioresIucros j

Desejo da gerência.

A autora cLe ssí.f í cou os "Incentivos governamentais à

e:·:portCl.ç~o"como um fator intermediário entre as duas

ROCHA concluiu que nos vários estudos realizados os

categot-ias.

fatores tipicamente citados pe Ia'S empresas americanas
E'ncontt-am-se no qrupo dos que "puxam " a empresa o

mercado interna.ciona.l~ enquanto os mais citados pelas
67 ROCHA~ Angela da~ "Por que as empresas exportam? Critica às teorias

sobre o comportamento exportador"~ Revista de Administraç~o~ USP~
5;'1"0Pau Lo , Vol. 22~ n.4~ ou tZdez 1987~ pp , 26-43
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empresas de outros paises~ inclusive do ·Brasil~ encontram-se
no grupo dos que "empurram".

Isto pode significar a existência de diferenças
substanciais entre os paises no que se refere ao
comportamento exportador das empresas. Tais diferenças~
segundo a autora~ parecem estat- ligadas a determinadas
caracteristicas culturais~ estágio de desenvolvimento do
pais~ etc.

Vale ressaltar que nos estudos observados por ROCHA no

trabalho acima descrito~ o Brasil foi o único pais no qual

os Incentivos Governamentais constituiram um fator decisivo

à entrada de empresas no mercado internacional.

5.4 - O controle das variáveis de Marketing:

Um estudo realizado por SCHMIDT (68) analisou o setor

de calçados e suas atividades de exportaç~o~ concluindo que

as empresas brasileira.sdo ramo s~o "empurradas" ao mer-cado

sendo procuradas pelo importador~ que teve um
papel fundamental no crescimento das exportaçees.

Nos casos estudados~ as funçees exercidas pelos
intermediários estrangeiros no processo de comercializaç~o

do produto nrimercado externo~ tornaram sua exportaç~o uma

simples atividade de produç~o para o mercado doméstico~

porque o importador assumiu a posiç~o de elemento mais

importante do canal~ exercendo as funçbes de Marketing no

lugar das empresas. Anàlise~ planejamento~ implementaç~o e

68 SCHt'iIDT~ Angela~ "Marketing de Exporhç;!'o: Uma Avaliaç;!'o da Política
Brasileira de Incentivos a Exporhç;!'o e sua Contribuiç;!'o para as
Pequenas e Médias Empl"esas" ~ Dissertaç~'o de mes t r ado , defendida na
COPEAD/UFRJ~ 1976
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controle dos programas de exportaç~o eram realizados pelos

importadores estrangeiros e n~o pelos empresários

brasileiros. O poder de barganha nas operaç~es de exportaç~o

de calçados repousava nas m~os do intermediário estrangeiro~

na medida que era ele quem detinha o poder de decis~o e

controle sobre o "Marketing m i x" de expor taçxo .

COUTINHO~ FLEURY e SCHMIDT (69) realizaram em 1979 um

estudo junto a 102 pequenas e médias empresas industriais

e;·:portadoras~ predominantemente dos setores mecétnico~

metalúrgico e têxtil~ objetivando testar a hipótese de que
.1

existe uma correlaç~o positiva entre a experiência de

exportaç~o das empresas e o respectivo controle sobre as

va.riá.veis do Marketing mix~ definidas como Canal de

Distribuiç~o~ Preço~ Produto~ Distribuiç~o e Promoç~o.

O sobre as variáveis de

intet-na.cional foram definidas pelos pesquisadores em cinco

diferente gt-aus~ de "nenhum" à "muito" conforme

reproduzido abaixo: variáveis acima como se segue:

Variável A: Canais de Exportaç~o

Grau de Controle:
Nenhum: Importador sediado no Exterior ou Trading Company

estt-angeira.•

Pouco: Trading Company brasileira ou Escritórios de

Agentes de Exportaç~o sediado no Brasil.

Regular: Agente de Exportaç~o sediado no exterior e n~o

69 COUTINHO~ Gaspar~ FLEURY, Paulo e SCHMIDT. Anoela."A Estratégia de '
Marketing e a Experi@ncia de Exportaç~o das Empresas Brasileiras
Exportadoras de Manufaturados - Uma Pesquisa de Campo", Revista de
Administt-ClI;~·o~ lJSF'~ s:to Pau Lo , Vol.14~ n.2, a.br/.iun 1979~ pp. ~15-71
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Muito:

Total:

exclusivo da empresa ou Consórcio ou Cooperativa
de Exportaç~o.

Representante ou Agente de Exportaç~o no exterior e

exclusivo da empresa.

Exportaç~o direta da empresa.

Variável lI-A: Produto
Grau de Controle:
Nenhum: O comprador fornece os modelos.

Especificaç~o:

Pouco: O comprador define as especificaçbes.

Regular: O comprador tem grande influência na definiç~o das

especificaç~es.

Muito:
das especificaç~es.

O comprador n~o tem nenhuma influência na definiçào

Total: O comprador n~o tem nenhuma influência na

definiç~o das especificaçbes.

Variável II-B: Produto - Qualidade:
Grau de Controle:
Nenhum: ~ muito freqüente o comprador verificar a qualidade

do produto da empresa.

~ muito freqüente o comprador verificar a qualidade

do produto da empresa.

Regular: ~ pouco freqüente o comprador verificar a qualidade

Pouco:

Muito:
do produto da empresa.

Total:

~ pouco freqüente o comprador verificar a qualidade

do produto'da empresa.

O comprador n~o verifica a qualidade do produto.
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Variável lI-C: Produto - Marca:
Grau de Controle:
Nenhum: A empresa n~o tem conhecimento de quem é a marca

com a qual o seu produto é vendido.

Pouco: A empresa n~o tem conhecimento de quem é a marca

com a qual o seu produto é vendido.

Regular: A empresa sabe qual a origem da marca~ mas n~o tem

Muito:

Total:

conhecimento do seu nome.

A empresa tem conhecimento do nome da marca.

A empresa utiliza a sua própria marca.

Variável III-A: Preço - Definiç~o do Preço:
Grau de Controle:
Nenhum: O preço é definido pelo comcr acor- •

Pouco: O preço n~o é definido pelo compra.dot-•

Regular: O preço n~o é definido pelo compt-adot-•

Muito: o pr-e ço n~o é definido pelo comprador.

Variável III-B: Preço - Conhecimento e Influência no Preço:
Grau de Controle:

A empresa n~o tem conhecimento do preço de venda do

seu produto nos intermediários.

A empresa conhece mas n~o influe no preço de venda

do atacadista.

Regular: A empresa sugere o preço de venda ao atacadista.

Nenhum:

Pouco:

Muito:

Total:

A empresa sugere preço de venda do varejista ou

decide o preço de venda do atacadista.

A empresa decide o preço de venda do varejista.
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Variável IV-A: Distribuiç~o: Influência e Participaç~o:

Grau de Controle:

Nenhum: A empresa n~o tem conhecimento dos Canais de

Distribuiç~o utilizados na venda de seus produtos.
Pouco: A empresa tem conhecimento dos Canais de

Distribuiç~o.

Regular: A empresa tem conhecimento dos Canais de

Muito:

Total:

Distribuiç~o.

A empresa tem rede própria de Distribuiç~o até o

atacadista.

A empresa tem rede própria de Distribuiç~o até o

varejista ou consumidor.

Variável IV-B: Distribuiç~o Fisica: Transporte dos produtos

(despesas de frete e seguro até o porto de embarque

ou de chegada).

Grau de Controle:

Nenhum: O comprador controla totalmente a Distribuiç~o

Fisica.

Pouco: o comprador controla totalmente a Distribuiç~o

Fisica.

Regular: A empresa controla a Distribuiç~o Fisica até o

Muito:

Total:

porto de embarque.

A empresa controla a Distribuiç~o Fisica

A empresa controla a Distribuiç~o Fisica

Variável V: Propaganda / Promoç~o: Grau de Controle:Nenhum:

N~o sào feitas campanhas de

mercados externos ou a empresa n~o tem conhecimento da sua

Propaganda.Promoç~o nos
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existência.

Pouco: A empresa pouco participa nas despesas ou na

formulaç~o do plano dessas campanhas.

Regular: A empresa participa com pouca intensidade nas

Muito:
despesas e na formulaç~o do plano.

A empresa participa totalmente nas despesas ou na

formulaç~o do plano.

A empresa participa totalmente nas despesas e na

formulaç~o do plano.

Total:

Segundo a hipótese de COUTINHO~ FLEURY e SCHMIDT~
haveria uma curva de aprendizagem de acordo com a qual o
grau de controle sobre estas variáveis aumentaria através do

tempo. Os pesquisadores consideraram~ ent~o~ a existência de

3 fases deste aprendizado em Marketing internacional:

Em uma primeira fase~ a pré-exportadora~ a empresa
teria um controle reduzido, procurando sentir quais os

problemas dessa nova experiência.

Uma segunda fase, a exportadora~ caracteriza-se por uma
alta taxa de crescimento desse controle~ conseqQente da
decis~o de a empresa se converter definitivamente em empresa

exportadora. Neste ponto ela tenta reduzir os seus riscos de

exportaç~o~ adquirindo um maior controle sobre as variáveis.

Na terceira fase a empresa participa ativamente das

atividades de exportaç~o~ considerando o mercado externo
muito importante para as suas atividades. O seu grau de

controle nesse estágio será estabilizado em um nivel que

dependerá fundamentalmente das caracteristicas do mercado
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externo e do tipo de produto exportado.

A pesquisa de COUTINHO~ FLEURY e SCHMIDT n~o confirmou

a existência de tal curva de aprendizagem. Constatou-se o

baixo grau de controle das empresas sobre as variáveis da

estratégia de Marketing e obteve-se uma baixa correlaç~o
entre o a experiência de exportaç~o e o grau de controle
dessas variáveis. Concluiram~ assim~ que de uma maneira
geral o controle da estratégia de Marketing nas empresas

exportadoras brasileiras n~o está relacionado com o tempo de

exportaç~o nem com a percentagem do faturamento exportada.

Conforme salientou SCHMIDT~ o controle das empresas

exportadoras sobre as variáveis da estratégia de Marketing é

para aumentar o seu poder de barganha em relaç~o

aos intermediários. A n~o existência desse pod~r de barganha

faz com que as decis~es recaiam nas m~os dos intermediários~

ficando estes com os beneficios resultantes de melhores

conjunturas internacionais e deixando para o

risco provocado por dificuldades conjunturais.

A baixa percentagem exportada pelas empresas nacionais

fabricante o

privadas de pequeno e médio porte~ pode ser explicado pelo

grande risco que correm quando exportam~ resultante do baixo

controle das variáveis de Marketing Internacional. As
empresas

produç~o

preferem direcionar quase a totalidade de sua

para o mercado interno~ onde o controle dessas
variáveis se torna mais fácil.

Os pesquisadores constataram~ também~ que a maioria

dessas empresas exporta para mercados subdesenvolvidos. Na

realidade~ segundo os autores~ os mercados subdesenvolvidos

88



s~o muito mais semelhantes ao mercado interno do que os

desenvolvidos~ e a maior ocorrência de empresas exportando
pare paise~ subdesenvolvidos resulta~ provavelmente~ da
dificuldade de controle das empresas sobre as variáveis da

estratégia de Marketing. Esta dificuldade vai aumentar o

risco quando a empresa escolhe um mercado desenvolvido onde~
em um ambiente mais competitivo e tecnologicamente mais

avançado~ esse controle se torna mais necessário.

o resultado prátic~ destas carências se mostra na

dificuldade do pequeno e médio exportador em adaptar seus

produtos e embalagens~ procurar canais de distribuiç.o que

sirvam às suas necessidades~ identificar e aproveitar
oportunidades externas.

Muitas empresas deste porte exportam esporadicamente~
a_penas para descarregar o excesso de produç~o ~ sem fazer
adaptaçêtes. Uma empresa s6 deve lançar-se à exportaç~o se

tiver um minimo de estrutura interna. (70) As incurs~es

moment~neas ao mercado externo geralmente acabam em
experiências drásticas e~ principalmente~ denigrem a figura

do exportado~ brasileiro. (71)

Um maior engajamento destas empresas na exportaç~o
e~-:igi r~_ um grande investimento e esforço continuo em

estrutura e aprendizado~ capaz de fazer com que estas

assumam com detet-mina_ç~o o contt-ole dos pr Ln c í pe Le

instrumentos de Marketing, invistam em um sistema de
informaç~o e se apercebam das variáveis ambientais e

70 EXAME~"Como conseçu í r lIm salto nas exportaçe-es?"~ 12/0S'í79,pp. 14--17
71 "Manllal Básico do Exportador", Banespa~ p.1
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potencial de cada mercado externo.

Um estudo realizado por INFANTE (72) junto a 21

empresas exportadoras norte-riograndeses~ atuantes em 15

diferentes setores industriais~ sendo 13 médias e 4 pequenas
empresc<.s~ demonstrou que 9.5% dos responsáveis pelas
exportaç~es nestas empresas n~o possuem conhecimento em
Marketing~ 47~6% mostraram ter uma idéia imprecisa desse
conceito~ 33~3% mostraram ter uma noç~o razoável do
Marketing e apenas 9.5% mostraram ter uma boa noç~o do
assunto. Porém~ a grande maioria concordou que~ se fossem
ccq:oacitados sobre Marketing~ diminuiriam os erros no
processo de comercializaç~o internacional~ bem como na vis~o

de novos mercados e oportunidades.

Nenhuma das empresas pesquisadas por INFANTE tinham
formalmente n a sua estrutura. organizacional um
departa.mento de 1'1ad:.etingLn ter-n s c í on a l , CClnstatou-se~
também~ que nenhuma das empresaS tinham esct-itório no
exterior,

Dessas empresas 19 exportavam através de Tradings e
Agentes E:·:portadores~ n~o obtendo nenhum contato com
clientes muito menos com as formas de
comercializaç~o e distribuiç~o de seus produtos. Algumas
empresas utilizavam mais de um canal de comercializaç~o~
sendo qLle 12 mantinham uma estrutura própria de
el·:ter .ior,

Apenas 9 empresas haviam treinado alguns funcionários

72 INFANlE~ Vidal Sllnción~ As atividades de Marketing utilizadas pelo
setor exportador do Estado do Rio Grande do Horte"~ Revista de
Adjf;inistt-aç::to~ USF'~ S;:':'oF'alllo~ Vol 23~ n.2~ abr ziun 19BB~ pp. 29-43
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(13 no totaI~ sendo a maioria da cúpula) em Mad:.eting.
Alegaram nâo ser necessário o treinamento devido à:

qualidade padronizada do

esforços mercadológicos;

existência de demanda no mercado internacional;

produto~ dispensando

existência de mercados cativos;

seguem recomendaçbes das Tradings.

Quanto à importência dos instrumentos de Marketing~ 90%

das empt-esas classificaram como de "Nenhuma. Importência"

Propa.ganda.;

Participaç~o em concorrências;

Treinamento de representantes.
810% das empresas classificaram como de "Nenhuma

Import~ncia" os itens:

Ca t ál ogo;

Pesquisa de mercado.

Finalmente~ 75% das empresas classificaram dessa
os itens:

Desenvolvimento de novos produtos;

Participaç~o em feiras internacionais.
Deste modo~ concluiu INFANTE~ a. estratégia. de

exportaçâo da grande maioria das empresas pesquisadas se

apóia na alta demanda do mercado externo~ com be í x a

intensidade de utilizaç~o dos instrumentos de Marketing~

devido ao desconhecimento por parte dos exportadores do
potencia.l de utilizaç~o desses instrumentos~ inibindo a
exportaç~o de outros produtos e matérias-primas existentes

no Estado do Rio Grande do Norte.
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CAPITULO V

CONSORCIOS DE EXPORTAÇAO



1 - SISTEMAS DE AÇAO COLETIVA E ASSOCIAÇOES VOLUNTARIAS
DE EMPRESAS

Encontrar o equilibrio entre os elementos do
comportamento constitui o ponto principal da vida de
qualquer sociedade. A quest~o básica~ em qualquer

resulta em saber qual a melhor forma de

coordenar as atividades humanas~ a fim de compor uma unidade

racional e manter a integraç~o social~ as responsabilidades
normativas dos participantes e sua para
participaç~o.

As dificuldades para a implantaç~o de qualquer

estrutura coletiva relacionam-se~ em parte~ à tendência

individualista dos empresários que~ via de regra~ op~em-se a

qualquer forma de organizaç~o comum~ em face do
desconhecimento da realidade~ dos problemas e das
perspectivas dos setores onde atuam. Esta vis~o destaca a

import#ncia de um plano de motivaç~o empresarial. buscando a
maior participaç~o social e econ6mica~ através do
desenvolvimento de uma confiança mútua entre cada micro~

pequeno e médio empresário e a comunidade em que atuam.

1.1 - Sistemas de Aç~o Coletiva (73):

Um sistema de aç~o coletiva é a soma de forças

independentes e motivadas psicologicamente para um
determinado objetivo.

73 BARROS. Frederico Robalinho de, "Pequena e Média Empresa e Política
Econ6mica; Um Desafio à Mudança"~ Rio de Janeiro~ APEC Ed., 1978~
pp. 251-275.
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No plano psicol6gico~ a aç~o coletiva permite à pequena
empresa sentir-se inserida dentro de uma nova faixa de
possibilidades de crescimento.

Um programa de aç~o coletiva deve traduzir n~o apenas

uma aç~o programada e dirigida a setores e~pecificos~ mas

sobretudo um trabalho de conscientizaç~o do meio empresarial

quanto à necessidade de mudanças de atitudes~ com vistas às

alteraçbes estruturais e organizacionais necessárias.

Os Sindicatos~ as Associaçbes de Classes~ as Entidades

de Governo e as Empresas~ s~o exemplos de estruturas

formais~ racionalmente organizadas em torno de um objetivo.

Os sistemas de aç~o coletiva exigem um padr~o de

coordenaç~o e uma estrutura racional~ posto que a segurança

de todos os participantes do sistema gera uma press~o pela

institucionalizaç~o das relaçbes~ removendo as

dos individuos que dele participam.
incertezas

1.1.1 Aspectos Fundamentais ao Funcionamento de
Sistemas de Aç~es Coletivas:

Um dos aspectos fundamentais ao bom funcionamento de

uma sistema de aç~o coletiva é a manutenç~o da integridade e

continuidade~ sendo necessário a coexistência de 5

caracteristicas:

- Segurança do sistema em relaç~o às forças sociais do

seu meio ambiente; significando dar atenç~o continua para
n~o ultrapassar os limites de frustraçbes e ameaças de

insucesso da assistência coletiva. O estabelecimento de um

sistema sem a definiç~o precisa de seus objetivos gera

influências do meio externo negativas a sua estabilidade.

94



- Estabilidade das linhas de autoridade e comunicaç~o;
é necessário que haja uma liderança para a formaç~o do
sistema~ com acesso às diversas empresas que dele
participam. A presen~a de uma liderança contribui para gerar

a estabilidade nas linhas de autoridade e comunicaç~o.

Estabilidade das relaç~es informais; vinculos de
sentimento e interesse se constituem em mecanismos de

ajuste de individuos e grupos às condiç~es de coexistência
dentro de um sistema. Respeitados estes vlnculos~ a

estrutura informal acaba por sustentar a autoridade

além de fornecer um canal de comunicaç~o eficiente.

Manutenç~o e continuidade do programa; é necessário

formal~

que o sistema oriente-se à luz de diretrizes' básicas e

estáveis~ que concedam um sentido de legitimidade e

permanência de seus objetivos.

Homogeniedade de percepç~o do papel do sistema; é a

necessidade de um pensamento comum daquilo que o sistema

pretende ser. Quando n~o há esta homogeniedade, conflitos

internos sobre temas ou programas básicos ameaçam a sua

continuidade. ~ necessário liderança e habilidade no sentido

de selecionar e orientar novos participantes dentro dos

objetivos do grupo.

Ao se diagnosticar uma empresa que irá participar do

~istema deve-se tentar reunir um conjunto de interesses cuja

resultante deve atender pelo menos ao consenso único do grau

de n~cessidade que gerou a idéia de cooperaçâo mútua. Após o

exame de cada participante deve ser concebido um plano de
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médio e longo prazp que reúna as vocaçbes e os interesses e

os objetivos da integraç~o das empresas. Deve-se

otimizar a identificaç~o dos objetivos individuais com os

objetivos globais do sistema de aç~o coletiva.

Urna vez definidos os objetivos pê't.t-te-se ê't.

elaboraç~o de uma estrafégia que deverá apoiar-se nos

instrumentos econ6micos, gerenciais e produtivos~ levando em

"inputs" como o aumento de rentabi I idade ~

fontes de financiamento, possibilidades de expans~o~ nivel

de especializaç~o, diversificaç~o, substituiç~o de linhas de

produtos, etc.

1.1.2 - Mudança da Mentalidade do Empresário:
F'ressupbe-se que a cooperaç~o entre a~

participantes de um sistema de aç~o coletiva deva

como primeiro elemento básico para sua formaç~o uma mudança

na. mentalidade dos prÓprios empresários, que

compreender que o destino das micro, pequenas e médias

empresas depende tanto da capacidade individual de cê't.dê't.

empresário quanto das açbes conjuntas entre as empresas.

Dever-~:o, a í.n da ~ reconhecet- os problemas das pequenê't.s

empr-esas, permitindo a aceitaç~o de mudanças de métodos e

processos para a elevaç~o dos niveis de qualidade e reduç~:o

dos, custos.

o mí.c r o, pequeno e médio empresário devem, portanto~

c:\bê't.nclonê't.I·-seus hábitos e métodos, para a fot-maç~:o de um

sistema de aç~o coletiva. A cooperaç~o requer o surgimento

da confiança entre cada participante em sua ca.pê't.cidê't.dede

responder como grupo.



Dada a dificuldade em se transferir responsabilidades e

alterar o tipo de personalidade individualista para um tipo

de personalidade grupal, resistências normais à formaç~o de

um sistema de aç~o coletiva, deve-se supor que haja a

necessidade de uma continua e renovada tentativa de formaç~o

do sistema

1.1.3 o Papel do Governo na Formaç~o de Sistemas
Coletivos:

O papel do Governo na formaç~o de sistemas coletivos de

assistência e aç~o é relevante nas seguintes áreas:

incentivar e apoiar iniciativas;

diagnosticar, através de pesquisas~ setores e

empresas com potencial para a formaç~o de sistemas

coletivos;

- promover a integraç~o entre os empresários como um

primeiro passo até a formaç~o do sistema.

Qualquer assistência baseada em recursos financeiros da

Uni~o deve ser caracterizada pela consciência de sua

transitoriedade~ consubstanciada em contribuiç~es crescentes

dos próprios empresários.

Igualmente transitória deve ser a assistência

gerencial~ que deve diminuir gradualmente até que as

pr6prias organizaç~es adquiram suficiente personalidade e

capacidade para assumir suas funç~es diretamente.

O papel do Governo e de entidades de apoio às micro~

pequenas e médias empresas, pode ser decisivo para o esforço

inicial de diagnóstico~ liderança e mudança de mentalidade.
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1.2 - As Associaç~es Voluntárias de Empresas:

Um dos principais problemas das MPMEs no Brasil

refere-se à reduzida escala de produç~o e

sendo as associaç~es voluntárias de empresas um importante

instrumento para a reduç~o da taxa de mortalidade dessas

As micro~ pequenas e médias empresas~ além de ter que

disputar o mercado com grandes empresas~ fazem competiç~o

entre si. o rápido desenvolvimento tecnológico requer uma

especializaç~o e uma crescente concorrência na área

Nes::,as circunst~ncias~ as Cl.ssociaçeJes

voluntárias de empresas proporcionam um ambiente no qual os

micro e pequenos empresários podem buscar soluçbes comuns

meís v2.ntajos2.s.

PACHECO (74) salienta que nas associaçbes voluntárias

de micro~ pequenas e médias empresas~ e x í s te

consciência com relaç~o aos problemas e carências nas áreas

técnico-gerencias~ passiveis de serem superados pela

consultoria/treinamento~ atividades facilmente executáveis

através de associaç~es.

Desta maneira~ além dos beneficios diretos que possam

gera.r às empresCl.s~ essas associaç~es podem prestat-

significativos serviços e vantagens às participantes~ aos

qu ai s. as empresas isoladamente teriam dificil e oneroso

acesso.

74 PACHEC:O, Paulo José~"Associaç:to Voluntária de Empresas. Um
sua import~ncia~ necessidade e conYeni@nciau~ Bra5ilia~
da !nddstria e Comércio, 1983, pp. 29-39.

Exame de
Ministét"io
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As Cl.ssociCl.çelespodem gerar eficiência privada. pela

custos e otimizaç~o dos recursos econOmicos

escassos~ e social~ pela oferta de mercadorias a preços mais

bai xos ~ numa distribuiç~o imediata da melhoria de
produtividade empresarial.

Essas associaç~es podem contribuir significativamente

para melhorar o acesso das empresas de menor porte ao

Crédito~ à Consultoria e ao Treinamento.

1.2.1 Tipos de Associaç~es de Empresas:
Atuando tanto no setor gerencial~ quanto tecnalógico~

f í n an ce í r-o e mercadológico~ os di fet-entes tipos de

Cl.ssociCl.çeJes

e;-: tet-na ou

podem ser classificados quanto sua orientaç~o~

intetTla.

1.2.1.1 - Associaç~es de Orientaç~o Interna:
Os consórcios para fins internos objetivam a criaç~o e

manutenç~o de uma organizaç~o comum a todos os associados~

per a controle de obrigaç~es~ operacionais e

admin istt-ativas ~ além de buscar o desenvolvimento de

atividades das empresas participantes~ prestando serviços

aos psr t í.c í pen t.es , sem relacionamento com terceiros.

S~o exemplos de Associaç~es de Orientaç~o Interna as

Centra.is de Serviços de Contabilidade~ e

F'esquisa.s.

1.2.1.2 - Associaç~es de Orientaç~o Externa:
Os consórcios com finalidade externas s~o aqueles cujas

at í, vidCl.des envolvem relacionamentos com terceiros.

S~O exemplos deste tipo de Associaç~o estruturas como

as Consórcios de Exportaç~o~ as Centrais de Compras~ as
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Centrais de Vendas e as Bolsas de Subcontrataçào.

BARROS classificou as associaç~es coletivas quanto ao

sentido da integraç~o das atividades que as empresas buscam~

podendo criar um cons6rcio ou
horizontalmente. (75)

1.2.1.3 - Associaç~es Que se Integram Horizontalmente:
Se desenvolvem no setor· industrial e principalmente no

setor agrlcola~ se estruturando em associaç~es de empresas

c orn neqÓcios semelhantes ou associaç~es de classes. No

setor agricola esse processo é desempenhado em grande parte

pelas cooperativas~ engajadas em numerosas atividades~ tanto

na área de produç~o quanto na comercializaç~o.

Trata-se de uma integraç~o quase que completa das

ativida.d,~s E'conbmica.s envolvidas~ permitindo a compra de

materiais em condiç~es favoràveis~ a venda dos produtos de

seus associados~ a melhoria da qualidade dos produtos, o

planejamento de investimentos conjuntos e a utilizaç~o

conjunta de meios de produçào.

1.2.1.4 - Associaç~es Que se Integram Verticalmente:
o processo de Integraç~o Vertical é o mais complexo.

Nessa,: 2.ssocia.çoes~ fOt-mada.s.por produtot-es. de insumos

complementan?s, o "output" de uma empresa representa o

"input." da. ernpresa subseql.i.E:'nt(:~na es,ca12.proclu t í, \12.,sendo a

perfeita integraç~o necessária para o andamento eficiente da

75 BARROS, "Pequena e Média Empresa e Política Econ6mica; Um Desafio à
Mudança", pp. 258-260.
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A integaraç~o vertical sob forma de cooperaç~o pouco
interfere no grau de independência da empresa~ podendo ser

definida por contratos de fornecimento e em forma de
Subcontrataç~o.

1.2.2- As Iniciativas Governamentais e Privadas para a
Criaç~o de Associaç~es de Empresas no Brasil:

Há várias exemplos de iniciativas voltadas ao

associativismo noBrasil~ destacando-se as iniciativas de

governamentais~ como as atuais Bolsas de
Subcontrataç~o incentivadas pelo SEBRAE.

Os consórcios de exportaç~o apresentaram-se~ de um modo

geral~ como entidades iniciadas e gerenciadas por

governamentais de consultoria e assistência técnico-

gerencial~ como o CEBRAE no inicio da década de 80. Em

principio foram criados por iniciativas dos pr6prios órg~os

de consultoria~ ao identificar segmento empresarial com

potencialidade para exportaç~o.

As Centrais de Compra apresentam maior grau de

independência gerencial~ por se destinarem a atividades

menos complexas~ limitadas ao mercado interno. Algumas,

inclusive~ surgiram de necessidades identificadas pelos

próprios empresàrios~ que tomaram a iniciativa de criá-Ias~

utilizando-se da assistência de órg~os de consultoria.

As Associaç~es criadas por iniciativa do Governo

diferem daquelas criadas pela iniciativa privada em um ponto

fundamental ao sucesso desses empreendimentos: A Atitude

passlva ou ativa dos participantes~ aliada ao grau de

comprometimento dos mesmos.
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as associaç~es criadas pelo Governo~ direta ou
indiretamente~ geram nos empresários um posicionamento de

participaç~o passiva. no qual pouco se dá e tudo é cobrado

decis6rio e a independéncia gerencial da entidade pela

do 6rg~o organizador~ sendo que de qualquer falha ou
frustraç~o é feita severa critica~ dificultando o processo

integraç~o dos participantes.

nas associaç~es que se originam da identificaç~o de

problemas comuns pelos pr6prios empresários a posiç~o das
empresas é ativa, conscientes das dificuldades que devem

enfrentar e comportando-se frente a um desafio pessoal.

Encaram a assisténcia prestada pelo governo

mas n~o dependem desta.
como salutar~

1.2.3 As Principais Dificuldades das AssociaçOes

Voluntárias de Empresas no Brasil:

Principalmente nas associaçôes de atividades externas~

as dificuldades independem dos participantes~ pois residem
no campo legal. O sucesso ou éxito da maioria delas situa-se

na sua existéncia em caráter informal.

A busca de uma soluç~o dentro das leis brasileiras~
pela consolidaç~o legal do cons6rcio em uma nova empresa~
envolve custos fiscais adicionais. Assim, se as

participantes adquirem mercadorias através de uma associaç~o

informal~ a transformaç~o desta em empresa~ formalmente
constituida~ envolverá o recolhimento dos impostos
aplicáveis, tais como o ICMS~

daqueles tributos.

pela criaç~o do fato gerador
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chamar capital das empresas pcwticipcmtes ~

o "fundo cons6rtil" é o patrimOnio autOnomo da

definir a distribuiç~o dos direitos e obrigaç~es~ para fazer

rateio de custos e de patrimOnio~ para representar-se

comercialmente e para solicitar empréstimos bancários~ s~o

sérios os problemas que enfrentam relacionados ao

consórtil".
"fundo

ou f o r matf o pelas parcelas de

património das unidades participantes~ que pode representar

um direito ou uma obrigaç~o para cada uma delas.

Assim~ a falta de personalidade juridica é um obstáculo

sério à melhor consecuç~o dos objetivos econOmicos a que se

prop~e CI.S associaç~es de empresas, que~ atuando

informalmente ou em situaç~es hibridas~ enfrentam problemas

como:

indefiniç~o quanto à incidência de impostos

e de seus fatos geradores;

ausência de critérios de rateio dos custos
oper-ecí.orie í e t

dificuldade quanto ao critério de rateio do

fundo con aó r t a I (patrimÓnio liquido

resultante dos, direitos e obrigCl.ç~es

perante a associaç~o) para situaçbes em que

se apresente positivo ou negativo;
difi.culdade em perante

Ba.ncosterceiros~ especialmente junto a

para solicitar crédito.

1.2.4- Algumas Posslveis Soluç~es:
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Os aspectos vinculados à desconfiança. que ocorre em

tipos que cooperaç~o econbmica, nas associaç~es

voluntárias podem ser minimizados pela permanente pt-esença

das entidCl.des participantes nas decis~es e atividades

operacionais dessas entidades~ bem como pela escrituraç~o

contábil e pelo desejável processo rotativo de administraç~o

fiscE!lizaçao. A alta desconfiança mútua, que tende CI.

desaparecer na medida em que se desenvolvam os

trc".tCl.--S<:?de ponto positivo, na medida em que provoque o

estabelecimento de condiç~es contratuais e de controle

a preservaç~o dos direitos e obrigaç~es de cada

participante.

problemas vinculados a falta de persona.lidade

juridica dessas associaç~es, foram solucionados na Itália e

n a pela de instrumentos ju.r-idicos

especificos~ descritos à seguir (76):

1.2.4.1 Itália:

Na Itália o regime juridico dos consOrcios baseia-se em

quatro pontos básicos:

publicaçao ampla da constituiç~o do consórcio;

publicaç~o da situaç~o patrimonial, com levantamentos

de balanços anuais;

- definiçao da representaçao em juizo;

constitui.çao de um fundo consOrtil, patrimbnio

autbnomo, formado pelas participaç~es dos consorci.ados.

76 PENTEADO, Mallt-o Rodrigll.es, "Associaç~o Voluntária de Empresas; uma
análise da legislaç~o no pais e no exterior" Ministério da
Indústria e do Comércio, Brasilia, 1983, p. 23
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A Lei distingue consórcios voluntários dos consórcios

obrigatórios~ bem como prevê o controle estatal a que est~o

submetidos. Há~ ainda~ consórcios mistos~ que s~o formados
por tpequenas empresas juntamente com órg~os públicos~ bem
como com entidades privadas de pesquisa e assistência
técnica.

Pelas obrigaç~es assumidas em nome do consórcio pelos
seus representantes~ responde apenas o fundo consórtil~

embora subsista o regime de responsabilidade solidária dos

consorciados em caso de falência.

Este instrumento legal oferece condiç~es para
formalizar as colaboraç~es empresariais.

A Lei prevê uma série de incentivos crediticios e
fiscais a essas associaç~es~ que devem objetivar o

desenvolvimento e a racionalizaç~o da e

comercialiazaç~o dos associados, pequenas e médias empresas

industriais e comerciais, permitindo também a participaç~o
de vários setores~ em integraç~o vertical.

Destaca-se como objetivos de tais consórcios:

aquisiç~o comum de matérias primas e acabadas;

criaç~o de rede de distribuiç~o comum~ bem como
centro de coleta de pedidos;

promoçâo de vendas através da organizaç~o ou
participaç~o em feiras~ promoç~o de açbes publicitárias
comuns~ pesquisas de mercado~ elaboraç~o de cartazes e
outros meios de publicidade;

pesquisa tecnológica;

105



assist~ncia técnica;

gest~o de centros contábeis e prestadores de outros

serviços comuns;

assist~ncia às empresas participantes na soluç~o de
problemas

garantias;

- exportaç~o conjuntas.

crediticios~ inclusive através da prestaç~o de

1.2.4.2 - França:
Na França os Consórcios foram instituidos pela Lei no.

67821 de 23 de Setembro de 1967~ sendo definido como pessoa

juridica~ constituido livremente entre duas ou mais empresas

de pequeno e médio porte e em principio solidariamente

responsàveis~ que se reónem tendo em vista agenciar os meios

aptos a desenvolver suas atividades econbmicas~ que

permanecem independentes.

o consórcio deve objetivar o gerenciamento dos meios

disponiveis para facilitar~ melhorar ou incrementar os

resultados da atividade econbmica de seus componentes.

É fundamental que o objetivo do cons6rcio seja

explicitado no contrato~ por explicar a natureza civil e

comercial da entidade~ além de delimitar a responsabilidade

dos participantes e responsabilidades e poderes de seus

administradores.

Além do fato de n~o ser essencial

distribua lucros~ s~o caracteristicas

que

dos

realize e

consórcios

franceses ter:

- finalidade económica;
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objetivo vinculado às atividades dos participantes;

personalidade juridica própria.

No contrato do consórcio deve constar a denominaç~o,

sede, objeto~ duraç~o~ qualificaç~o dos participantes e

regras de ingresso e salda de sócios

Essas entidades desfrutam de critérios de apuraç~o e

tributaç~o especiais. No caso do imposto sobre a renda~ os

resultados

diretamente

apurados p~lo consórcio s~o contabilizados

no património de seus participantes~ na

fixada em contrato. Quanto él.O imposto de

circulaç~o~ a legislaç~o permite que o consórcio transfira a

seus membros o crédito desse imposto.

Ao cons6rcio é permitido, ainda, a emiss~o de

obrigaç~es para a captaç~o de recursos.
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2- HISTORICO DOS CONSORCIOS DE EXPORTAÇAO NO BRASIL:

Após o choque do Petr6leo em 1974~ começou-se a

questionar os caminhos do modelo econOmico vigente. A
necessidade de criar mecanismos capazes de fazer com que as

MPMEs engrossassem as estatisticas do Comércio Exterior

brasileiro foi cada vez mais discutida. (77)

Em 1975~ o ent~o CEBRAE-Centro Brasileiro de Apoio à

Pequena e Média Empresa~ atual SEBRAE~ iniciou um programa

de atendimento individualizado às MPMEs~ com o objetivo de

melhorar a organizaç~o interna das mesmas e proceder o

treinamento dos recursos humanos sobre processos

burocráticos de comercializaç~o no exterior. Na seqüência.

deste trabalho~ e resultante das discuss~es com empresários~

definiu-se o tipo de assistência que as PMEs necessitavam:

apoio efetivo para o atendimento das fases de exportaç~o.

Em 1980 o CEBRAE~ através do PRONAEX, Programa Nacional

de Apoio à Pequena e Média Empresa Exportadora, cOmeçOL\ a

estimular a formaç~o dos Cons6rcios de Exportaç~o no Brasil,

tomando como base a experiência de outros paises, como a

I tál ia~ Cingapura e Estados Unidos (78).

Inicialmente, foram criados Consórcios de Exportaç~o

sob a coordenaç~o e gerência dos agentes estaduais do

CEBRAE~ os CEAGs. As atividades de assistência consistiam em

apoio logistico~ coordenaç~o e custeio da participaç~o em

77 LARA~ José Edson ~ "O Consórcio de Ex portaç:to como um Can a l de
Comércio Exterior; um estudo exploratório" ~ Dissertaç:to de Mesixado
apresentada à EAESP/FGV~ 1986~ p.130

78 LARA~ "O Consórcio de Exportaç:to como um Canal de Comércio
Exterior; um estudo exploratório"~ p.129
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feirC\s~ misstles comet-ciais e vendC\s. Evoluiu,
posteriormente~ oferecendo, tC\mbém~ consultoria à nivel de
preço~ design, embC\lC\gem,controle de quC\lidC\de,

etc.

o objetivo do PRONAEX erC\ incentivC\r e iinC\nciC\r C\

criC\ç~o de Cons6rcios de ExportC\ç~o em suC\s etc\pC\siniciC\is,

dando C\poio à promoç~o e consolidaç~o dest~s estruturas, C\té

que tivessem capacidade de se desenvolver sozinhas; isto é,

"emél.nciparem-se" ap6s vencerem as barreirC\s do investimento

e ceticismo iniciC\is.

Com efeito~ segundo INFANTE (79), o CEBRAE, contando
com apoio financeiro da CACEX (à épocC\~ CarteirC\ de Comércio

e do BNDES, apoiava até 80% dos

necessários à execuç~o do plano de trabalho dos Cons6rcios,
sendo os restantes 20% originados dC\s contribuiçôes das
empresC\s consorciC\dC\s.

PC\rC\ proporcionar personalidade juridica

Cons6t-cios, o PRONAEX~ os constituiu na forma de Empresas
Comerciais ExportC\dorC\s. Posteriormente, permitiu-se que
pudessem set- transformados em Mini-TrC\dings~ C\través da
Resoluç~o do Banco Central n. 906, de 1984. Com istc. as
MPMEs pC\rticipC\ntes de Consórcios de Exportaç~o pC\ssaram C\
desfrutC\t- de todC\s as vantagens concedidC\s às Tradings
Companies~ sem cumprir a exigência de compot- o mesmo
montC\nte de capitC\l e o mesmo volume de exportC\çôes. (80)

79 INFANTE, V. Suncion~ "O Consórcio como um agente dinamizador das
exportaçÕ'es das pequenas e médias empresas".

80 LARA~ ~1osé Edson,"O Consórcio de Exportaç::\'ocomo um Canal de
Comércio Exterior; um estudo exploratório", p. 131.
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Em 1984~ segundo os Informes Internos do PRONAEX (81)~
existiam 25 Consórcios no Brasil~ que somados a outros 6~

tra.nsformados em Empresas Comerciais E:·:portadoras~
totalizavam 423 empresas consorciadas~ atuando em 46 paises.

No ano de 1985 o CEBRAE foi separado da SEPLAN e ligado

ao Ministério da Indústria e Comércio. As verbas destinadas

pela CACEX e pelo BNDES ao PRONAEX foram cortadas naquele
ano~ pondo fim ao programa e aos incentivos financeiros à

formaç~o de Consórcios de Exportaç~o.

o CEBRAE~ com seus escrit6rios regionais em todos os
esta.dos.~ continuou a oferecer apoio gerencial às empresas

interessadas em formar Cons6rcios. No entanto~ de 1985 até
abril de 1990~ o CEBRAE~ atual SEBRAE, de S~o Paulo foi

consultado apenas 3 vezes por empresas dispostas a formar

sendo que nenhuma das consultas levou .>.
et

resultados práticos.

Questionado a este respeito tanto em 1992 quanto em
1993, o atual SEBRAE, através de sua delegacia regional de

SP~ informou n~o haver nenhum projeto de

Cons6rcio de Exportaç~ó ou Importaç~o em andamento~ apesar
de continuar a oferecer apoio gerencial à formaç~o destas
estrutUt-as. Esta informaç~o também foi obtida junto ao

SEBRAE de Minas Gerais, escrit6rio de Belo Horizonte.

Isto posto, pode-se concluir que o principal incentivo
à formaç~o de Consórcios eram os financiamentos à fundo
perdido às empresas participantes.

81 CEBRAE~ Programa Nacional de Apoio à Pequena e Média Empresa
Exportado ra~ "Consórcios de Exportaç~o· ~ p.132
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Em uma reportagem publicada em 1990 pela revista

Pequenas Empresas Grandes Negócios~ os Consórcios s~o

citados como uma estrutura posslvel~ mas sem ter provado~

ainda~ sua eficácia no pais~ principalmente em funç~o das

distorç~es culturais das MPMEs brasileiras. (82)

o mesmo artigo informa a intenção do Sindicato da

Micro Pequena Indústria de São Paulo em fomentar a criaç~o

de Consórcios de Exportação. Consultado em 1993~ o SIMPI
informou nâo ter concluido tal projeto~ n~o havendo~
portanto~ nenhum programa destinado ao incentivo dos
Consórcios de Exportaç~o.

82 Pequenas Empresas Grandes Negócios~ nA maratona para vencer lá foraB~
Ano II~ n.15~ Abril de 1990~ pp. 38-45
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3 - O CONCEITO E AS CARACTERISTICAS DOS CONSORCIOS DE
EXPORTAÇAO

o Consórcio de Exportaç~o classifica-se como uma

associaç~o voluntária de empresas~ orientada para o público
externo ~ podendo ser um sistema de integraç~o vertical ou

horizontal. Deste modo~ o Consórcio pode reunir empresas que
fabricam produtos similares ou complementares.

Estas empresas independentes~ que unidas em torno do
Consórcio ainda mantêm suas estruturas individuais e

personalidade juridica~ evitam a dispers~o de esforços
mediante tentativas isoladas de exportar.

As empresas reúnem-se em torno de um objetivo
especifico e bem definido: o de possibilitar aos
participantes o acesso ao mercado externo.

Tais concei t.os e cat-acteristicas podem ser
encontra.da.s em diversas definiç~es de Consórcio de
Exportaç~o, como as que se seguem:

Centro de Comércio Internacional UNCTAD/GATT (83) :

'·'Os Consórcios de Exportaç~o comp~e-se de empresa.s
independentes~ que guardam a sua identidade como produtores

e conservam sua própria estrutura administrativa. Eles n~o
fundem seus interesses~ mas participam simplesmente da

criaçâo de um organismo novo~ ao qual estâo ligados~ 'como
entida.des cí í.st í n t as , por um acordo comercial".

83 "Consórcios de Exportaç~o" ~ Centro de Comércio Internac í cna I>
UNCTAD/GATT~ FUNCEX~ Rio de Janeiro~ 1983~ pp.22-23

pp.5-12
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SCHt1IDT: "De uma. os consórcios de
exportaç~o podem ser definidos como uma. associaç~o entre

empresas independentes~ com o objetivo de desenvolverem~ em

con.í un to , SLlasatividades de e),:pot-taç~o".(84)

INFANTE: "Caracteriza-se o consórcio de exportaç~o

como uma das formas de concentraç~o empresarial que permite

agregar uma.oferta de maior dimens~o~ fazer crescer o poder

de negociaç~o~ aumentar a capacidade técnica e financeira
mantendo CI. personalidade juridica de cada empresa
consorciada~ com a finalidade de conseguir~ um objetivo
comum; no cas.o, CI.e;-:pot-tCl.ç~0."(85)

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (SEBRAE) :
"É a reunj~o dos esf or-ços de empt-esas de m í cr-o , pequeno e
médio porte produtoras de bens de serviços para atingir

mercados intet-nB.cionais."(86)

.A Lei americana~ Export Trading Company Act~ de 1982~

definiu o Consórcio de E)·:portaç~o como "uma or-ç an.íze ç ào

estabelecida. nos Estados Unidos com os prop6sitos de

exportar mercadorias e serviços produzidos no pais por
peqLlenCl.se médias empresas". (87)

811 SCHMIDT~ Angela~ "Marketing Cooperativo: Algumas consideraçe'es
sobre os Cons6rcios como alternativas a exportaç~o·~ Revista de
Administr,:l.çâ;"o~ USP~ Si\:'o Paul o , VoI. 17~ n.2~ abril/junho 1982~
pp.5-12

85 INFANTE~ V. Suncion, "O Cons6rcio como um agente dinamizador das
exportaçÕ'es das pequenas e médias empresas" ~ RevistCl. de
Administraçi\:'cl~ USP~ Si\:'o Pau Lo , VoI. 18~ n.4~ outldez 1983, pp.27-32

86 CEBRAE~ Programa Nacional de Apoio à Pequena e Média Empresa
Ex por tador e~ "Corrsô r c í cs de Exportaç~oD ~ Rio de Janeiro~ 1982 ~

87 EXPORTTRADING COMPANY- Public Law 97290~ 97th congress~ October 8~
1982, in LAr<A~ ·0 Cons6rcio de Exportaç:to como um Canal de
Comércio Exterior; um estudo explorat6rio"~ p.126
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PENTEADO, o "Consót-cio de empt-esas é urna

associa.ç~o~ mantida a personalidade juridica de cada uma~

com a finalidade de conseguir um objetivo comum~ no caso~ a

conquista de mercado~.e~·:ternos".(88)

A Lei italiana no. 374 de 30 de Abril de 1976
estabelece que "o Consórcio de Exportaç~o é a sociedade que

constitui a forma de cooperaç~o entre pequenas e médias

empresas para operar num setor da indóstria~ comércio e do

artesanato~ sendo o escopo o de promover a racionalizaç~o da

comercializaç~o do produto das empresas consolidadas". (89)

DAEMON coloca que o Consórcio de Exportaç~o é uma forma

de concentraç~o empresarial que permite agr~gar uma oferta

de maior dimens~o, fazer crescer o poder de negociaç.o e

aumentar a capacidade técnica e financeira, sem perda da
autonomia empresarial. (90)

o t1a.nual Bàsico do Exportador (91) ~

fundamental na formaç~o de um consórcio é a unidade e

comunh~o de propósitos. Segundo o Manual, "o consórcio
congreg~. empresas heterogêneas com suas caracteristicas
próprias, assumindo um papel importante na viabilizaç.o de
negócios~ somando esforços~ especializando atividades e
adquirindo e:-:press~opelo volume de pr-odu ç ào que engloba."

88 PENTEADO, Mauro Rodrigues, uConsórcios de Empresas"~ S:to Paulo,
P'icn e i r a , 1979

89 INFANTE, V. Suncion~ 8Aspectos dos Problemas de Marketing na
Experi@ncia de Exporhç:to Através dos Consórcios de Pequenas e
Médias empresas: Um estudo no Estado de S:to Paulou, Tese de
Doutor amanto , s;roF'c"I.ulo,FEA/lISP, 1985, p.48

90 DAEMON~ Dalton, "Marketing Internacional: Um enfoque latino-
americano·, s;roPaulo, Sat-aiva~ 1979.

91 "Manual Básico do Exportador", pp. 168-169
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Para a Empresa J6nior da Fundaç~o Get6lio Vargas~ os
Consórcios de Exportaç~o/Importaç~o s~o grupamentos de
empresas que se relacionam para a realizaç~o de Llm
determinado objetivo. Para tanto~ cria-se LIma nova estrutura
ot-ganizCl.cional~ que responde pelo grLlpo~ sem~ no entanto~
intervir na identidade de cada componente (92).

92 SUSUKI ~ Lüc í a.••• (e outros / Empt-esa .Jttnior da FGV Gest~o 1992) ~
"Exportar e Importar: Acredi te nesta idéia" ~ Sâ"o Pau Lo , Mal t ese ,
1992~ pp. 55-57.



4 - A ESTRUTURA DOS CONSORCIOS DE EXPORTAÇAO

Considerando-se multiplicidade de empresas e

produtos~ é dificil adaptar uma estrutura 6nica à todos os
casos. N~o há uma fórmula para a formaç~o de Consórcios~
apenas sugestbes encontradas na literatura e:<istente~
baseadas em experiências no Brasil e em outros paises.

4.1 As etapas de constituiç~o do Consórcios de
Exportaç~o

Para o Centro de Comércio Internacional (93)~ a criaç~o
de um Consórcios de Exportaç~o comporta 10 etapas
e·ssenciais~ "que se en caí.x am de tal maneira que as

essenciais para a tomada de uma decis~o
particular emanam das pesquisas efetuadas durante <ÕI. f <ÕI.se

pt-ecedente":

1 - Elaborar o perfil da capacidade de produç~o~ dos

produtos e do know-how disponivel para criar o Consórcios de

2 - Comparar as necessidades dos mercados estrangeiros

com a capacidade de exportaç~o previamente determinada;
<"._, Reunir~ avaliar e selecionar os membros do

Consórcio;

4 - Definir as funç~es do Consórcio;

5 - Organizar a estrutura do Consórcio para assegurar

os serviços essenciais;

93 CENTRO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, ·ConsOrcios de E)(porhçto·~ ho de
~laneiro~ FLtndaç~o Centro de Estudos de Comér c í o Ex t er í or , 1983~
pp , 65-92.
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6 - Analisar as necessidades financeiras resultantes

dessa estrutura~ bem como as despesas que os membros ter~o
que custea.r;

7 - Elaborar os estatutos oficiais do Consórcio;

8 - Nomear D pessoal do Cons6rcio e assegurar-lhes a

formaç~o necessária;

9 - Determinar os métodos de marketing e os canais de
distr .í bu í, ç~o;

1~ - Aplicar dispositivos de controle e de supervis~o

do funcionamento do Cons6rcio.

Baseando-se na seqüência adotada pelo CEBRAE na

montagem de ConsOrcios de Exportaç~o no estado de S~o

Paulo~ INFANTE (94) analisou estes e formulou uma nova

proposta seqüencial~ adequada aos casos estudados.

Este modelo é composto por 5 fases distintas~ f orrnedas,

por diversas etapas que tentam minimizar as probabilidades

de insucesso nos Consórcios.

Nesta. proposiç~o cada eta.pa caractet-iza-se por
peculiaridades prOprias~ e estas surgem a partir de uma

decis~o tomada através de forças detectadas nas etapas I~ 11

e 111 que constituem a la. Fase~ como conseqüência do desejo
potencial dos empresários para a possibilidade de penetrar
no mercado externo

la. FASE: Análise aprofundada da capacidade de produç~o
e:·:portáve I de que disp~em as empresas~ como base para a

criaç~o de um Cons6rcios de Exportaç~o.

94 INFANTE~ "Aspectos dos Problemas de Marketing na Experi@ncia de
Exportaç;to Através dos Consórcios de Pequenas e Médias
empresas: Um estudo no Estado de S:toPaulo" ~ pp. 268-27~1
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Etapa I:

Verificar as oportunidades no mercado in~ernacional

Verificar os objetivos e estratégias de expans~o das
empresas

Verificar os recursos disponiveis das empresas para

produç~o exportável

- Identificaç~o da vocaç~o exportadora das empresas

Etapa 11:

Decis~o sobre a

Exportaç~o.

Nesta etapa os estudos sobre a viabilidade da abordagem

formaç~o de um Consórcios de

ao mercado externo já foram feitas à luz da capacidade e da

cultura das empresas envolvidas~ decidindo-se sobre a

formaç~o de um Consórcio.

2a. FASE: Planificaç~o Estratégica

Etapa 111:

Definiç~o do tipo de Consórcio; se especifico ou
eclético~ abrangendo vários tipos de produtos; se
comercializará produtos similares ou complementares.

Escolha das empresas participantes. Deve-se buscar

empresas que possuam sinergia entre si e com culturalmente

associáveis.

Etapa IV:

Definiç~o dos objetivos do Consórcio; qual o setor
econOmico que atuaria e quais mercados ser~o abordados ..

32. FASE: Planificaç~o Estrutural

Etapa V:

Determinaç~o da personalidade juridica;
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Estabelecer as fontes de financiamento;

Elaboraç~o e aprovaç~o e registro dos estatutos do
Cons6rcios.

4a. FASE: Açees operacionais

Etapa VI:

Nomeaç~o do quadro de pessoal e o funcionamento do
Cons6rcio;

Estabelecer a relaç~o estrutural e operacional das
empresas membros.

Etapa VII:

- Elaboraç~o do plano de Marketing.

5a. FASE: Controle e Feed-back

Etapa VIII:

- Avaliaç~o e controle da perfomance do Consórcio.

INFANTE coloca que a Elaboraç~o do Plano de Marketing
deve basear-se na análise da situaç~o das empresas~
constituindo-se um diagnóstico do que está acontecendo nas

empresas do novo Consórcio e do prognóstico de situaçees
futuras. A análise deve se dar tanto interna quanto
externamente~ identificando as condições ambientais dos
mercados-alvo~ a estratégia dos futuros concorrentes~
outros fatores.

entre

Este levantamento permitirá o diagnósticos dos pontos

fortes e fracos do Consórcio e dete~tar as ameaças e
oportunidades existentes.

Municiado destas informaçees~ o Consórcio poderá
definir seus objetivos e um programa de aç~o.
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A Empresa Júnior (95) também chamou atenç~o às etapa:
necessárias àconstituiç~o de um Consórcio. Tais etapa~
encontram similaridade nos fatores previamente apresentado~

como fundamentais ao sucesso de um sistema coletivo de aç~o:

1 Definiç~o de quantas e quais empresas desejarr
fazer parte do Cons6rcio~ e avaliaç~o das reais afinidade~
das mesmas quanto aos objetivos da estrutura;

2 Elaboraç~o do estatuto ou contrato social~
planificaç~o e formalizaç~o dos objetivos~ estabelecendo
diretrizes básicas~ atividades~ direitos e deveres dos
consorciados, de forma a minimizar a ocorrência de
conflitos;

3 Definiç~o da localizaç~o da base de operaç~6 do

Consórcio e a escolha da sua sede~ que pode ser a sede de um

dos associados ou uma outra constituida exclusivamente para
este fim;

4 Definiç~o do gerente do Consórcio~ nomeaç~o de um
representante ou contrataç~o de um administrador
desvinculado do grupo;

5 - Planejamento Estratégico do Consórcio;

6 Definiç~o da contribuiç~o de cada consorciado,

decis~o sobre o rateio dos custos e despesas operacionais do
cons6rcio~ bem como da forma de cobrança e, posteriormente~
distribuiç~o das receitas;

7 Decis~o sobre os recursos humanos a serem
contratados e ativos fixos adquiridos pelo grupo;

8 - Início das atividades.

95 SUSUKl~ "Exportar e Importar: Acredite nesta idéia"~ pp. 55-57.
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4.2 A estrutura organizacional e financeira dos
Cons6rcios de Exportaç~o

o Manual Básico do Exportador (96) afirma que e esquema
o pe r ac í onaI dos ConsÓrcios de Exportaç~o pode ser o mesmo
do "Peol" de exportaç~es~ que tem como caracteristicas
básicas a~ seguintes:

a) pode ser sociedade civil ou comercial;
b) e:-: po r t.e r á POt- conta de terceiros~ agenciando

negócios;

c) receberá dos membros da sociedade comiss~o fixa por
agenciamento de negócios;

d) poderá instalar escritórios próprios ou
representantes no pais ou no exterior;

e) terá prazo de duraç~o determinado ou indeterminado;

f) os sÓcios dever~o fazer seus negócios de exportaç~o
através da sociedade;

g) todos os SÓcios dever~o ser cotistas da sociedade

com o mesmo n6mero de cotas que dar~o direitos a um voto;

h) a responsabilidade de cada sócio é limitada a sua
participaç~o no capital social;

i) as cotas de um sócio n~o poder~o ser alienadas~ sem

prévia autorizaç~o dos demais~ que ter~o prioridade para a

sua aquisiç~o na proporç~o dos votos possuidos;
. )J . a sociedade deverá ter uma diretoria cujos mernbr-o s

sejam sócios;

k} o gerente geral deverá desempenhar um papel sempre
ad referendum dos membros da diretoria;

96 "Manual Básico do Exportador"~ pp. 168-169
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I ) os contratos que envolverem obrigaçbes~

sócios~ dever~o ser discutidos e aprovados pelos membros da

diretoria.;

m) no caso da extinç~o da sociedade ou retirada de
sócio o contrato deverá estabelecer o critério a ser
adotado.

Os Consórcios de Exportaç~o elaborados e financiados

pelo sistema PRONAEX/CEBRAE funcionavam como um departamento

de exportaç~o comum às empresas participantes e possuiam uma

organizaç~o simples~ considerando que estes

exerciam a exportaç~o em um número restritos de paises e

através de poucos intermediários (97).

o PRONAEX recomendava que o quadro de pessoal fosse
composto por um gerente~ um assistente de exportaç~o e uma
secrett..r-ia.INFANTE constatou que em S~O Paulo~ 501. dos

Cons6rcios possuiam somente dois empregados: um gerente e

uma. secret~.t-ia.;371. dispunham de trés empregados~
gerente~ um assistente e uma secretária. Somente um
co~sórcio possuia quatro funcionários: um gerente~ dois
assistentes e uma secretária (98).

o quadro de funcionários do Consórcio~ tanto nas
estruturas propostas pelo PRONAEX~ como nos casos estudados

por INFANTE~ estavam subordinadas a um Conselho Diretor~

ou a uma Assembléia Geral formada por representantes das

97 PRONAEX Programa Nacional de Apoio à Pequena e Média Empresa
Exportadora, "Consórcios de Exportaç~o· ~ Informes Internos, in
LARA, DO Consórcio de Exportaç~o como um Canal de
Comércio Exterior; um estudo exploratório"~ p.141

98 INFANTE~ "Aspectos dos Problemas de Marketing na Experi@ncia de
Exportaç~o Através dos Consórcios de Pequenas e Médias
empresas: Um estudo no Estado de S~o Palllo"~ pp. 181-185
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J.rm 6.0"
empresas participantes.

INFANTE coloca~ ainda~ que nos ConsÓrcios patrocinados

pelo CEBRAE n~o existia capital social~ nem capital de giro~
devido à sua n~o configuraç~o como instituiç~o com
personalidade juridica. O CEBRAE financiava uma parcela das

despesas dos ConsÓrcios e o restante era rateado entre os
participantes, de acordo com um planejamento previamente
efetuado.

Os consorciados pagavam cotas de participaç~o ao CEBRAE

que eram posteriormente repassadas aos ConsÓrcios. A parcela

de participaçâo do CEBRAE nessas despesas atingiu um patamar
inicial de 80%, reduzindo-se com o tempo para 20%, até a
desatiYaç~o do PRONAEX em 1984.
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5 AS VANTAGENS DO CONSORCIO DE EXPORTAÇAO COMO UM
CANAL DE DISTRIBUIÇAO PARA AS MPMEs

o Centro de Comércio Internacional dividiu as vantagens

proporcionadas pelos Cons6rcios de Exportaç~o em dois
grupos: Vantagens em Escala Nacional e Vantagens para os
Participantes do Cons6rcio (99):

5.1 - Vantagens em Escala Nacional

o CCI afirma que em paises onde foram

Consó~cios para a venda de produtos n~o-tradicionais~ estas
estruturas se revelaram vantajosas para toda a naç~o em
conjunto~ contribuindo para a organizaç~o de setores
insipidos que~ agrupados em uma unidade mais importante~

passaram a gerar riquezas e empregos para o pais. o CCI

destaca as seguintes vantagens em escala nacional:

5.1.1 - O aumento das receitas em divisas

A diversificaç~o e a expans~o das exportaçÔes s~o

objetivos próprios à maioria dos paises em desenvolvimento e
constitLlem~ geralmente~ Lima tarefa a longo prazo e de
dificil realizaç~o. Os Cons6rcios gozam da grande vantagem

de agrupar empresas industriais e agricolas já existentes~

estando~ assim~ aptas lançar rapidamente um produto novo nos
mercados externos.

5.1.2 Melhor utilizaç~o dos conhecimentos técnicos

A maior parte dos paises em desenvolvimento sofre a

99 CENTRO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, "Consórcios de Exportaç~ob~ Rio de
~1~.neit-Q~ Fund açã'o Centro de Estudos de Comé rc í o Ex ter í or , 1983~
pp. 27-43.
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caréncia de especialistas em Marketing Internacional e de
pessoa a par dos aspectos técnicos do comércio
intet-na.cionaI~ tais como pesquisa de mercados e de
embalagens para exportaç~o.

O Consórcio pode trazer para as empresas a soma dos

conhecimentos adquiridos pelo pessoal da organizaç~o, que
podendo contratat- um especialista em Marketing
Internacional, multiplica os seus conhecimentos por todas as
empresas participantes.

5.1.3 - Elevaç~o do nivel de conhecimento técnico local
Em muitos paises, a formaç~o de Con aór c í oss de

Exportaç~o levou à melhoria das técnicas de fabricaç~o ou da

produç~o agricola das empresas participantes,

concorréncia no mercado internacional.
visando a

Estas empresas conseguiram contratat- técnicos e
especialistas~ elevando os conhecimentos técnicos e a.

qualidade de seus produtos. Tal melhora se refletiu também

no mercado interno~ obrigando os concorrentes a seguir o
mesmo caminho ..

5.1.4 Ajuda aos programas governamentais de
desenvolvimento

Mesmo que os Cons6rcios sejam organizaç~es privadas, a
sua e:.;isténcia pode ser preciosa Cl.OS de
desenvolvimento, como um meio próprio de organizar a

exportaç~o de produtos em grande escala.

5.1.5 Aperfeiçoamento da fabricaç~o de mercadorias
exportadas

Os Cons6rcio n~o somente ajudam a diversificar as



exportaç~es e a melhorar a qualidade dos produtos de uma
determinada classe~ mas também contribui para elevar o
nivel de qualidade das mercad6rias exportadas~ agrupando
produtos complementares~ a fim de poderem executar contratos

globais. O pais se beneficia pelo aumento do valor agregado
das mercadorias vendidas.

5.1.6 - Vantagens em escala

Agregando a produç~o de várias empresas em ConsÓrcios
de Exportaç~o~ o pais acha-se capaz de aceitar contratos

mais importantes e entabular relaç~es comerciais com grandes

mercados~ executando vendas no ~tacado.

5.1.7 Contribuiç~o para a soluç~o dos problemas de
emprego

Os ConsÓrcios de Exportaç~o podem contribuir aumentando

o número de empregos disponiveis e estabilizando o nivel de

emprego em algumas regi~es~ pelo aumento da capacidade
produtiva

envolvidas.

e estabilizaç~o das vendas das empresas

5.1.8 - Um meio para a comunicaç~o entre o governo e os
meios industriais

As instituiç~es governamentais sofrem dificuldades para

ajudar as empresas exportadoras se essas est~o fragmentadas
em pequenas unidades de e espalhadas
geograficamente. Um ConsÓrcio de Exportaç~o pode se tornar o

foco de colaboraç~o entre seus membros e o Governo.

5.1.9 - Um exemplo para outros setores e indústrias

Em certos palses a constituiç~o de ConsÓrcios de
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EXpDrtaç~o foi trabalhosa no inicio~ mas se tornou fácil
depois que o primeiro caso Se revelou viável. O Governo e as

empresas aprendem a partir dos seus erros. Uma vez que o

Cons6rcio funcione convenientemente~ ele se torna um exemplo

a ser seguido~ encorajando a formaç~o de muitos Consórcios

em vários setores da economia.

5.2 - Vantagens para os participantes do Consórcio

Para que o Consórcio vença os primeiros e dificeis
momentos~ quando os empresários est~o investindo na sua

formaç~o e n~o est~o obtendo nenhum retorno~ é importante
que os empresários estejam cientes de todas as vantagens que

esta estrutura pode trazer a suas empresas.

5.2.1 - Penetraç~o em novos mercados
Devido sua insuficiência técnica~ financeira e

administrativa~ muitas empresas n~o podem se dedicar a
importantes mercados exteriores. O estabelecimento de
documentos complexos, os preparativos de encaminhamento~ a
atitude ao conduzir uma financeira~ o

conhecimento das necessidades dos mercados estrangeiros~ s~o

fatores que ultrapassam as possibilidades das MPMEs quando

estes serviços e técnicas s~o oferecidos por uma organizaçào
comum, mesmo nos mercados mais competitivos estas empresas

podem alcançar êxito.

5.2.2 - Estabelecimento de contatos com novos tipos de
compradores

Os Consórcios de Exportaçào abrem acesso a novas
categorias de compradores estrangeiros~ melhorando a
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capacidade acrescida~ permitindo o atendimento de encomendas
mais importantes. Podem~ ainda estudar os mercados para
determinar suas necessidades e conciliá-las ao potencial de

produç~o de seus membras.

Essa operaç~o pode provocar mudanças na concepç~o
do produto~ modificaç~es das técnicas de produç~o~ ou mesmo

criaç~o de produtos diferentes.

5.2.3 A segurança trazida pela diversificaç~o dos
mercados

Os produtores que dependem do mercado interna ou de

alguns mercados vizinh6s~ podem levar grandes vantagens pela

incremento do número de seus pontas de venda. Quanta mais
diversificadas suas fontes de renda tanta menos ele será

vulnerável às flutuaç~es econOmicas que afetam uma regi~o
determinada.

5.2.4 Atenuaç~o das flutuaç~es sazonais nas trocas
comerciais

Os Consórcios podem aproveitar-se dos contrastes
sazonais~ estabilizando a demanda pelos produtos fabricados
pelas empresas participantes, abordando mercados cuja
sazonal idade permita a planejamento de uma capacidade
produtiva uniforme durante todo o ano.

5.2.5 - Um quadro de planificaç~o a longo prazo
Quando as empresas dispeem de larga base de venda

é possivel exportar regularmente por força da aç~o de um

Consórcio central~ fazenda previs~es com mais segurança. A

planificaç~o da produç~o permite prever as necessidades
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relativas ao recrutamento~ a formaç~o de profissionais~ à

necessidade de capital~ ao investimento em equipamentos~ a

encomenda de matérias-primas ao acréscimo da capacidade

permitindo a produç~o em grande escala~

5.2.6 Reduç~o dos custos unitários de produç~o
Quando um Consórcio consegue incrementar a demanda

global dos produtos fabricados pelos seus membros~
desenvolvendo a produç~o e especializá-Ia~ o custo unitário

da produç~o tende a diminuir. Os membros filiados reforçam a

sua vantagem em relaç~o a concorrência dos mercados~
externos~ como internos.

tanto

5.2.7 - Aumento das margens de lucro
A reduç~o do custo unitário e a venda dos produtos nos

mercados externos~ podem gerar um significativo aumento nas
margens de lucro da empresa.

5.2.8 Acumulaç~o de conhecimentos em Marketing
Internacional
Participando das atividades de um Consórcios de Exportaç~o
uma empresa~ pode acumular em alguns meses experiência
comercial que n~o seria possivel se tivesse operado

instruiisoladamente. O pessoal da direç~o das empresas se
trabalhando com o pessoal do Consórcio. O pessoal de
Marketing

Marketing
completa a sua formaç~o atuando nas operaçbes de

nos países estrangeiros. Este pessoal pode
transmitir o seu Know-how aos quadros das empresas
associadas.

5.2.9

participantes
Efeitos sobre o moral das empresas
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Uma operaç~:o conjunta de exportaç~o bem sucedida~
vence as apreensttes~ ceticismo e rivalidades que
possivelmente existam entre os participantes~ fazendo com
que os membros do consórcio se orgulhem de fazer

uma estrutura vencedora~ com mercadorias de alta qualidade

melhorando o rendimento global de suas atividades.

5.2.10 - Reduç~o das despesas gerais de exportaç~o

Uma das principais vantagens de um Consórcios reside
na divis~o das despesas de exportaç~o. Os encargos gerados

pela manutenç~o de um escritório de exportaç~o~ tais corno

Sê":1.1~.t"ios~ despesas com pesquisas~ ass.im como
referentes a documentaç~o e administraç~o~ si:!o rateadas
pelos membros do Consórcio.

Segundo a Empresa Júnior da Fundaç~o Getúlio Vargas~

esses agrupamentos justificam-se em face das diversas
afinidades que as empresas podem apresentar entre si~ como
(100):

fabricaçi:!o de produtos iguais em pequena escala e

intenç~o de unir seus estoques para atingir um mercado maior;

produç~o de bens complementares~ que possibilita a
utilizaçâo de um mesmo distribuidor para a colocaç~o dos
produtos no mercado externo;

mesma regii:!ode procedência do produto~ que permite o

rateio de despesas com feiras ou com transporte até o porto~

100 SUSUKI~ L~cia •••(e outros I Empresa Júnior da FGV
"Exportar e Importar: Acredite nesta idéiau~ S~O
1992;; pp , 55-57.

Ge:.tâ'o 1992) ~
F'aulo~ l'1altese~
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- mesma regi~o de destino da mercadoria~ que viabiliza

reduç~o de gastos com transporte~ comunicaç~o e promoç~o.

A formaç~o de um consórcio é proveitosa no sentido de

racionalizar esforços das empresas que n~o teriam condiçbes
de~ isoladamente~ realizarem as atividades inerentes ao
comércio internacional.

Algumas vantagens advindas desta uni~o podem ser
resumidas em:

- reduç~o de gastos referentes à pesquisa de mercado e

contrataç~o dos serviços de despachantes~ à medida que s~o

rateados por todas as empresas do grupo;

interc~mbio de informaçbes e experi~ncias entre as
empresas componentes~ favorecendo o aprimoramento do
desempenho do grupo como um todo;

aumento no poder de barganha dos empresários frente
às entidades governamentais~ fornecedores e parceiros
comerciais estrangeiros;

5.3 As vantagens dos Consórcios de Exportaç~o em
relaç~o aos outros Canais de Distribuiç~o

Mesmo com as vantagens apresentadas~ poderia-se
questionar por que o Consórcio e n~o outros intermediários.

A principio~ o resultado seria o mesmo. A empresa
conseguiria vender seu produto~ principalmente se
exportaç~o tiver um caráter temporário~ apenas para superar

uma crise ou ocupar capacidade ociosa.

A longo prazo~ porém~ os Consórcios de Exportaç~o s~o
estruturas mais adequadas às PMEs principalmente por
permitirem que estas acumulem conhecimentos em matéria de
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Marketing Internacional.

Tal conhecimento permite que no futuro~ quando o volume

de vendas compensar~ a empresa desenvolva um departamento de

exportaç~es e siga seu caminho por conta própria.

Outras vantagens sobre os outros intermediários e
agentes véem do fato das empresas participarem do lucro
liquido dos Cons6rcios e poderem exercer controle sobre as

suas atividades~ permitindo à empresa o planejamento à longo

prazo de suas atuaç~es no mercado internacional.
O Planejamento à Longo Prazo permite a penetraç~o

gradual em diversos mercados~ o aprimoramento e adequaç~o
dos produtos e a adaptaç~o do mix mercadol6gico a cada
ambiente. A participaç~o das empresas em todas estas etapas

propociona um conhecimento e experiéncia valiosos para o
futuro destas~ tanto no mercado interno quanto no externo.

Os Consórcios de Exportaç~o permitem~ pela sua própria
definiç~o, que vária empresas se unam e juntas consigam o
que sozinhas n~o conseguiriam~ isto é~ ter recursos
suficientes para financiar um departamento de exportaç~o com

pessoal especializado.

Além de trazer divisas às empresas participantes, os
Cons6rcios s~o estruturas capazes de fazer com que haja
aprimoramento na produç~o melhoria de qualidade, adequaç~o
do produto e elevaç~o do nivel de conhecimentos técnicos.

tanto emOutras vantagens s~o as economias de escala,

produçàa, quanto em compras de fornecedores em comum e
vendas ao exterior, conseguindo melhores condiç~es de
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transporte~ fretes e vendas.

o poder de barganha das empresas participantes
aumenta~ tanto com relaç~o à fornecedores e clientes~ quanto
junto ao governo~ sem falar na dos custos
operacionais relativos a transporte~

etc.
seguros~ promoç~es,
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6 - OS PROBLEMAS APRESENTADOS PELOS CONSORCIOS DE
EXPORTAÇAO NO BRASIL

Na opini~o de SCHMIDT (101)~ os maiores problemas
apresentados s~o de ordem comportamental~ citando como
exemplos os conflitos surgidos entre participantes dos

Consórcios e o desestimulo causado por operaçbes n~o

lucrativas no inicio das atividades de exportaç~o~ levando à

dissoluç~o do empreendimento sem esperar pelos resultados
à. longo prazo.

Outro erro apontado é a formaç~o organizacional dos
Consórcios baseada em modelos convenientes a alguma::.
empresas e prejudiciais a outras. (102)

o Manual Básico do Exportador aponta as seguintes~
desvantagens dos Consórcios (103):

maior vulnerabilidade nos periodos de baixa cotaç~o
no mercado internacional~ concorrências~ quantidade
qualidCl.de;

dificil harmonizaç~o e conciliaç~o de interesses;

dificuldade dos sócios participarem ativamente do
processo comercial;

desigualdade dos sócios no que tange a organizaç~o

financeira~ administrativa e operacional das suas empresas.

101 SCHMIDT ~ nMarketing Cooperativo: Algumas consideraçeres sobre os
sobre os Consórcios como alternativas a exportaçlt'o"

102 "Manual Básico do Exportador"~ p.168
103 "Consórcios de Exportación"~ Centro Interamericano de Exportaciones

- CIF'E, p.31~ in LARA~ José Edson. "O Consórcio de Exportaçlt'o
como um Canal de Comércio Exterior; um estudo explorat6rion~
Dissertaç~o de Mestrado apresentada à EAESP/FGV~ 1986~ p. 126
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Dada a escassez de literatura sobre o assunto é dificil
citar outros problemas~ mas é certo que a criaç~o de
Consórcios no Brasil tem gerado mais fracassos do que

sucessos. INFANTE e CAMPOMAR (104) citam que dos ConsÓrcios

criados em S~o Paulo à partir de 1979~ mais de 5~% já havia

sido e;.;tin to em 1984 ~ e apenéi.S1 éi.tingi ra a limatur idéi.de"~ se

desligando do sistema de apoio patrocinado pelo CEBRAE.

104 INFANTE~ V. Suncion e CAMPOMAR~Marcos Cortez~ "O Consórcio de
Exportaç;;\'o como um agente dinamizador na transnacionalizaç~o
das PMEs brasileiras: Um Estudo no Estado de 5;;\'0 Paulo".
Revista de AdministFaç~o~ USP~ sro Paulo~ Vol. 21, n.l, ja~/mar
19:::,:=:..pp21-31



CAPITULO VI

CASOS



1 - OS CONSORCIOS DE EXPORTAÇAO NO MUNDO

Os 5 casos aqui descritos s~o resumos dos casos
apresentados pelo Centro de Comércio Internacional

UNCTAD/GATT e descrevem a experiência de vários paises na

implementaç~o de Consórcios de Exportaç.o para pequenas e

médias empresas~ inclusive uma tentativa empreendida pelo

CCI no Bt-asil. (105)

1.1 Vinos Argentinos S.A. Exportadora Comercial e
Industrial

Localizaç~o: Argentina~ Buenos Aires

Setor: Vini co lCI.

Número de Empresas: 05

Data da Criaç.o: 1968

Palses para os quais exportava: Suiça~ Reino Unido~

Dinamarca~ Alemanha~ EUA~ Canadá~ Jap~o

1.1.1 - Criaç~o:

Em 1968~ ap6s uma abundante colheita de uvas que gerou

e)·:cedente de produç.o~ os agricultores Argentinos se

voltaram ao exterior e perceberam que a demanda mundial de

vinho aumentava~ mas caso desejassem concorrer com os

tradicionais fabricantes mundiais~ teriam que se organizar e

unir recursos a fim de empreender operaçbes de marketing

internacional.

1.05 CENTRO DE COMÉf~CIO INTEF:NACIONAL~ "Consôr c í os de EXpot-taça'on ~fücl de
JcH1eiro~ Fundaç:to Centro de Estudos de Comércio Ex ter í or , 1983~
pp.119-203
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o primeiro impulso foi dado por um homem de negócios

argentino que previu o sucesso do vinho argentino caso seu
marketing fosse adaptado às rigorosas exigências da
concorrência internacional.

Inicialmente formou-se o ConsÓrcio com oito empresas
de portes diferentes e que à décadas concorriam ente si no
mercado interno. O maior participante equivalia a outros
cinco unidos em suas capacidades produtivas. Estes e outros
problemas foram discutidos em diversas reuni~es conduzidas
pelo empresário que iniciou o processo~ uma pessoa imparcial

que soube demonstrar as vantagens do Consórcio.

Logo os consorciados concluiram que era mais vantajoso
exportar vinho a granel~ o que fez com que dois
participantes especializados na produç~o de vinhos finos

engarrafados deixassem o Consórcio. Um terceiro participante

deixou a estrutura por enfrentar dificuldades financeiras.
Os dois primeiros anos de atividade foram dificeis.

Como'qualquer empresa recentemente criada~ o Consórcio teve
que adaptar seus planos iniciais à realidade encontrada,
conseguindo ultrapassar as dificuldades iniciais~

experiência e abrir novos mercados. '

1.1.2 - Estrutura:

adquirir

o Cons6rcio era dirigido por um Conselho de
Administraç~o formado por um representante de cada uma das

cinco empresas associadas; um Diretor-Geral, sem vinculo com

as empresas participantes e eleito pelo Conselho~ que se
dedicava em tempo integral às atividades do Consórcio; um

advogado e um assessor~ designados pela maior empresa do
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grupo; um consultor qualificado~ conhecedor das técnicas
vinícolas e que acompanha o Diretor-Geral às viagens ao
exterior.

o Conselho determinava a política do Consórcio, mas a
conduta dos negócios~ vendas, encomendas~ documentaç~o e
transporte dependiam do Diretor e dos seus colaboradores.

O fundo consórtil era formado pelos recursos de seis
acionistas: as cinco empresas e o homem de negócios que o

iniciou. Possuía um escritório em Buenos Aires e

entrepostos junto aos produtores.

1.1.3 - Esquema operacional:
o Consórcio comprava dos produtores~ a preços fixados

conform? a qualidade do vinho. Suas despesas eram
financiadas através da retenç~o de uma pequena comiss~o.

Apesar deste Consórcio n~o visar luc~o~ podia
eventualmente aferi-lo através de cambiais
favoráveis ou eventuais beneficios no preço de venda. As

encomendas eram baseadas nas amostras dos tipos de vinho

produzidos. O Consórcio transmitia o pedido diretamente aos

vinhedos que produziam o vinho escolhido. Quando o pedido
era a granel~ distribuia-se o pedido entre os produtores~ se
possível em igual quantidade.

1.1.4 - O composto de Marketing Internacional:
o Cons6rcio desempenhava o papel de unir os mercados

estrangsiros de um lado e os produtores de vinho argentinos

de outrc.. O diretor-geral viajava regularmente para promover
a~ ven~as~ seus importadores s~o exclusivos e todas as
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atividades de ligaç~o eram efetuadas pela direç~o da Vi~os
Argentinos.

O Consórcio n~o promovia nem colocava encomendas em

paises onde n~o havia implantado os serviços apropriados de
distribuiç~o. As despesas de promoç~o se destinavam aos

mercados onde o Consórcio patrocinava lançamentos em grande
escala~ visando sustentar os esforços dos importadores
num mercado determinado.

o Consórcio patrocinava folhetos que descreviam as
empresas membros e seus produtos~ organizava as
participaç~es em feira~ e exposiç~es internacionais e

veiculava propagandas em revistas profissionais, nacionais e
estrangeiras.

Os vinhos a granel eram comercializados sob a etiqueta
do importador~ apenas mencionando a origem no r6tulo. Os
vinhos finos eram engarrafados e comercializados sob a
etiqueta de origem. O Consórcio n~o promovia suas próprias
marcas para o público em geral~ concentrando seus esforços
na venda por intermédio dos importadores

Relat6rios e pesquisas de mercado financiadas pelo
governo argentino forneciam dados sobre a demanda, sistema
de distribuiç~o, estrutura de preços, as necessidades em

matéria de promoç~o e as medidas essenciais que os eventuais
exportadores deveriam adotar. Estas publicaçbes
especializadas forneciam subsidios importantes à escolha dos

mercados e da estratégia ini~ial em cada um deles.
1.1.5 Vantagens:
As principais vantagens identificadas pelos
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participantes do Consórcio foram:

a: Funcionamento econOmico: Atividades básicas
exportaç~o~

publicaç~o

como viagens ao exterior~ publicidade~

funcionáriosde folhetos e salários de
especializadas~ geram despesas onerosas demais para os
produtores individualmente. Como estas despesas s~o as

mesmas~ tanto para um produtor como para os cinco juntos. o

marketing internacional fica mais ao alcance das pequenas
empresas~ pois as despesas s~o divididas.

b: Influência dos representantes: O Cons6rcio conseguiu

atrair os grandes importadores porque representa uma
associaç~o de produtores de vinho com uma produç~o global
significativa~ que pode oferecer quantidades suficientes

para justificar a promoç~o dos seus produtos nos mercados

nacionais. Além disso o Consórcio conseguiu garantir a

oferta das variedades de produtos que satisfaçam melhor o

gosto dos consumidores~ como no caso do Reino Unido~ onde em

colaboraçâo com um Distribuidor local de grande porte~
Vi~os Argentinos conseguiu desenvolver um produto com o

paladar adaptado ao gosto do mercado europeu.

r" Apoio do governo e de outros organismos: Atuando em

conjunto as empresas tiveram melhores condiç~es de receber

das autoridades e dos organismos nacionais de vinicultura

beneficios legais que objetivam facilitar a expans~o das
exportaç~es"

d: Meios de transporte: O "grande volume de vinho

transportado e a expediç~o da mercadoria a granel gerou
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economias substanciais no transporte do vinho dos produtores
aos mercados finais~ através da utilizaç~o de vag~es-
tanques. o transporte a granel reduziu os gastos de frete~
fixou preços favoráveis ao importador e a data de entrega.

e: Prioridade para a exportaç~o: As atividades do
Consórcio em Buenos Aires eram exclusivamente ligadas aos
clientes~ distribuidores e representantes no exterior~
enquanto os produtores no interior do pais se dedicam
integralmente produç~o e ao mercado interno. Desta
maneira~ o fluxo de transaç~es e o desenvolvimento dos

relacionamentos interpessoais com o mercado externo n~o eram
interrompido nem negligenciado em funç~o das demandas do
mercado interno.
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1.2 Consexport S.A. Consórcio Colombiano para
Exportaç~o de Roupas Femininas

Localizaç~o: Bucaramanga~ ColOmbia

Setor: Confecç~es

Número de Empresas: 21

Data da Criaç~o: 1970

Paises os quais exportava:

América Central e América Latina.

1.2.1 - Criaç~o:

O Consexport foi o primeiro projeto de um programa de

EUA~ Europa Ocidental~

incentivo à criaç~o de Consórcios de Exportaç~o na ColOmbia
promovido pelo Proexpo~ uma organizaç~o estatal de
assessoramento em marketing~ financiamento e produç~o para a
exportaç~o.

o Pr08xpo considerou os Consórcios como um dos
principais

exportaç~es

tipos de organizaç~o para desenvolver as
colombianas em setores tais como t@xteis~

confecç~es~ calçados e produtos de madeira~ setores estes em

que as empresas tinham estrutura concebida para a
produç~o.

A principio o Proexpo tentou persuadir as pequenas

pequena

empresas a se fundirem~ mas percebeu· que isso n~o era
pos~lvel~ porque todas eram individualistas e se recusavam a

perder sua personalidade.

Inicialmente~ o Cosexport reuniu dezoito empresas com

mil e seiscentas máquinas de costura e dois mil e oitocentos
trabalhadores. o Consórcio foi bem sucedido~ apesar do
individualismo e da diversidade de técnicas e máquinas
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usadas pelas empresas associadas.

Logo de inicio o Consórcio obteve encomendas nos
Estados Unidos impossiveis de serem alcançadas pelas
empresas isoladamente. A perspectiva de importantes
contratos mudou a atitude dos empresários locais~ que
ficaram mais propensos a colaborar e incitou outros grupos
da indústria de confecçbes a criar Consórcios. Em 1973 o

Consexport contava com vinte e uma empresas e estudava a
ades~o de mais três em 1974.

1.2.2 - Estrutura:
Dirigido por um Conselho de Administraç~o composto por

sete pessoas: um presidente~ que era um dirigente da
Proexpo, um vice-presidente~ quatro administradores e um

comissário eleito pelas empresa associadas.

o funcionamento diário do Consórcio era assegurado por

um diretor-geral remunerado que trabalhava em tempo integral

auxiliado por uma secretária, dois vendedores~ um engenheiro

e um especialista em controle de qualidade.
o capital do Consexport foi dividido de maneira

proporcional à capacid~de produtiva que cada empresa colocou

à disposiç~o do grupo e cada membro possuia um voto nas
decis~es.

1.2.3 - Esquema operacional:
O diretor-geral distribuia os pedidos entre os membros~

que eram remunerados com base na contribuiç~o em cada pedido

e pelo preço de custo combinado~ majorado com um lucro. o
Consórcio acrescentava ao preço de produç~o uma porcentagem



a titulo de comiss~o~ que cobria as despesas gerais do

Consórcio e os custos de venda~ embalagem e transporte.

1.2.4 - O composto de Marketing Internacional:
Os integrantes do Consexport procederam a adaptaç~o de

seus produtos, criando novos modelos e produzindo coleç~es

para os mercados norte-americanos e europeu~ com a ajuda de

um figurinista italiano contrato pelo grupo.

O Cons6rcio~ utilizou-se da estrutura do Proexpo para

promover seus produtos~ através de visitas do diretor-geral
e da participaç~o em feiras na América Latina e Europa.

1.2.5 - Vantagens:
o Consórcio racionalizou a produç~o de forma que cada

empresa se dedicasse ao tipo de trabalho que melhor se

enquadrava à sua experiéncia e ao material que dispunh~~
complementando-se e suprindo deficiências para atender à

demanda externa.

Somente através da racionalizaç~o~ o Consexport
conseguiu criar novos modelos adequados aos mercados alvo.

As atividades promocionais~ como as participaçbes em
feiras~ asseguraram novos pedidos cuja complexidade de
modelos e tamanhos só foi atendida devido à especializaç~o e

divis~o do trabalho entre as empresas.
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1.3 Comexport S.A. Consórcio de Exportadores
Metalúrgicos S/A

Localizaç~o: Bogotá~ ColÔmbia

Setor: Indústria Metalúrgica

Número de Empresas: 40

Data da Criaç~o: 1969

P~lses para os quais exportava: Venezuela e América
Central.

1.3.1 - Criaç~o:

A iniciativa de criar o Comexport partiu de duas
organiz2ç~es nacionais~ a Proexpo~ uma organizaç~o estatal

de assessoramento à exportaç~o~ e a Fedemetal

Privada das Indústrias Metalúrgicas e Mec~nicas da ColOmbia.

A indústria mecânica contribuia~ em 1969~ com dez por

cento do Produto Nacional Bruto colombiano~ sendo, porém.
responsàvel apenas por dois por cento das exportaç~es.

A maioria das empresas do setor era pequena ~emais para
possuir uma rede comercial e oferecer os serviços e a
assisténcia necessária.

o Comexport foi idealizado para que um grande número
de empresas deste setor~ que n~o possuia
exportadora~

Internacional
pudessem adquirir conhecimentos em Marketing

e participar a curto prazo do comércio
exterior.

o Comexport foi fundado em 1969 com a assistência de

seis empresas com larga experiência no comércio exterior que
seriam o núcleo do novo Consórcio por serem capazes de
fornecer conhecimentos técnicos às demais.
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o Cons6rcio agregava quarenta fabricantes quando faliu~

e comercializou, durante tr@s anos~ ferramentas~ extintores~

bombas~ molas e componentes para a indóstria automobilistica
e mec~:nica.

1.3.2 - Estrutura:
Dirigido por um Conselho de Administraç~o composto por

seis membros eleitos em rodizio por uma assembléia geral do

Cons6rcio na qual cada empresa possuia um voto~

representantes do Proexpo e da Fedemetal
além dos

o capital foi integt-,,:\!izado pelas seis empt-esas
Lni c í eí s, pelo Proexpo e pela Fedemetal. Após o primeiro
arro, o Cons6rcio teve sua exist@ncia financiada
empréstimos com juros subsidiados através do Proexpo.

o Cons6rcio era administrado por um diretor-geral,
au:<i1ia.co por um sub-dit-etor e mernbr-os de
depa.t-ta.mentos:

vendas.

O departamento de Vendas

documen ta.ç21:o~ administraç~o e promoç~o de

composto por
profissionais divididos em tr@s regi~es~ onde exerciam suas

atividades em diversos escrit6rios de venda, por intermédio

de agentes locais que recebiam uma comiss~o média de cinco

por cento. Cada vendedor era~ de fato, um representante das

recebia dez por cento de comiss~o e cuja

principal tarefa era acompanhar os agentes locais E fazer os

pedidos ao escritório central de Bogotá.

Quando se tornasse comercialmente viável
mud ,:U- ia sua estrutura deixando de trabalhar por comiss~es
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pa~a partir para a compra e venda dos produtos como um
agente de exportaç~o.

1.3.3 - Principais dificuldades:
o seis membros fundadores~ que individualmente já

vendiam ao exterior~ n~o confiaram ao Consórcio a exportaç~o

de seus produtos. Isto fez com que o volume· inicial de
neg6cios do Comexport fosse insuficiente para apoiar uma

estrutura destinada a servir as quarenta empresas.

A pequena estrutura de vendas era insuficiente para
cobrir todas as regiBes de maneira efetiva e expor todos os

produtos do Cons6rcio aos possiveis compradores.

Cada empresa membro deveria pagar uma comiss~o sobre as

vendas efetuadas ao Consórcio que~ por sua vez~ n~o
conseguia

peças de
oferecer os serviços de pós-venda e· reservar

reposiç~o aos mercados abastecidos.

As empresas membros desempenhavam papéis que deveriam

ser responsabilidade do Cons6rcio~ como a publicaç~o de
catálogos.

Até a sua dissoluç~o o Comexport ainda n~o dispunha de
um catálogo único ou de folhetos especializados~ pois o
volume de negócios nunca permitiu tal despesa.

Apesar da capacidade ociosa~ as empresas n~o foram
capazes de atender grandes encomendas~ pois a indústria
mec~nica n~o se presta a rápidas reconversbes e n~o consegue

se adaptar facilmente para fabricar produtos complementares
ou novos. Além disso~ parte da produç~o n~o atendia às

normas técnicas exigidos em vários mercados externos.

O Consórcio teve graves problemas com o transporte~
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comuns indústria colombiana de máquinas e equipamentos
pesados. o sistema rodoviário era precário e os navios
colombianos chegavam apenas ao Panamá~ encarecendo os
produtos e inviabilizando muitos mercados da América.

Grande número de membros n~o pagava as comissOes
devidas~ pois o Consórcio falhou em prestar serviços aos

seus s6cios. Dos quarenta membros~ apenas doze efetivamente
exportavam com a ajuda do Comexport à época de sua
dissoluç~o.
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1.4 - Accuran - Grupo Israelense de Mec~nica de Precis~o

Localizaç~o: Tel Aviv~ Israel

Setor: Mec~nica de Precis~o

NGmero de Empresas: 20

Data da Criaç~o: 1971

Países para os quais exportava: EUA~ Europa Ocidental~

América Central e América Latina.

1.4.1

A idéia partiu de um funcionário do governo encarregado

de passar encomendas do Estado à pequenas fábricas locais de

peças mecanicas usi~adas.

Quando a demanda do governo começou a diminuir~ estas
empresas dispuseram de uma capacidade de produç~o excedente~

gerando desemprego parcial.

o funcionário percebeu a possibilidade de canalizar

para essas pequenas empresas o trabalho das sociedades

metalúrgicas dos paises desenvolvidos.

Submetendo a idéia a algumas empresas~ ele procedeu
estudos e testes de marketing nas feiras e exposiçÕes

industriais da Alemanha~ Suiça e Suécia~ trazendo encomendas

experimentais que permitiram ao Cons6rcio~ do qual se tornou

Diretbr~ começar a trabalhar desde sua criaç~o.

o projeto interessou ao Estado~ que liberou o

funcionário de suas funç~es para dirigir a operaç~o de forma

privada e comercial~ com o apoio do governo, que forneceu
escrit6rios e assegurou os serviços administrativos durante

o preparaç~o do Cons6rcio.
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1.4.2 - Estrutura:
Iniciando suas atividades com dez empresas, o Consórcio

contava com vinte quando foi oficializado no final de 1971.

As empresas n~o contavam com mais de quarenta funcionários~
totalizando seiscentas pessoas em todas as associadas.

A diretoria era composta por três representantes das

empresas~ pelo diretor e por um membro do Estado, contando

controlecom departamentos de produç~o~ estudos técnicos e

de qualidade.

1.4.3 - O composto de Marketing Internacional:
O Consórcio se mostrou capaz de executar estudos de

mercado~ coordenar promover as vendas.
Localizou empresas estrangeiras dispostas a

subcont~atar encomendas de peças, subconjuntos ou máquinas

completas~ fabricadas segundo suas especificaçoes.

Patrocinou estudos de técnicas de fabricaç~o e controle

de qualidade~ que tornaram as empresas competitivas em preço

e qualidade.

1.4.4 - Vantagens:
As empresas participantes dependiam totalmente do

governo de Israel e nunca haviam se preparado para o mercado

externo~

possivel.
somente a uni~o em torno do Consórcio tornou isto

Cada uma delas havia se especializado num setor

particular de fabricaç~o e juntas podiam realizar uma
variedade completa de produtos de alta p~ecis~o~ pois cada

uma dispunha dos equipamentos especificas e pessoal

preparado.
técnico
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1.5 Um Estudo de Viabilidade para a Criaç~o de um
Consórcio de Exportaç~o de Peças Automobillsticas no Brasil.

Localizaç~o: Brasil~ S~o Paulo

Setor: Autopeças

Número de Empresas: 22

Data do Estudo de Viabilidade: 1971

1.5.1 - Iniciativa:
A iniciativa para a criaç~o de um Consórcio no setor de

Autopeças foi fruto do trabalho desenvolvido por uma miss~o

do Centro de Comércio Internacional - UNCTAD/GATT (CCI)~ em
visita ao Brasil em 1972~ para procurar possiveis meios de

desenvolver as exportações dos

metalúrgicas.

Nem sempre o empenho despendido para

produtos das indústrias

constituir um
Consórcio consegue êxito. Neste caso nenhum Consórcio foi

constituido~

oficialmente~

exportações.

mas as empresas começaram a cooperar
visando a aumentar o volume de suas

Em 1971 existiam 1700 fabricantes de autopeças e a

produç~o de automóveis estava na marca de 500.000 veiculos.

o mercado interno se encontrava saturado e a única
alterMativa de crescimento a curto prazo era a exportaç~o.

Naquela época o governo oferecia incentivos e

tributárias aos exportadores de produtos manufaturados~
contudo~ os fabricantes haviam chegado à conclus~o de que o

gasto necessário para a criaç~o de organismos exportadores

era proibitivo e absorvia todas as vantagens oferecidas

pelos incentivos.
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1.5.2 - A escolha dos participantes:

A miss~o do CC! selecionou 400 empresas para iniciar a

pesquisa~ partir deste ponto encaminhada por um
especialista em marketing e exportaç~o da indústria
automobilistica norte-americana.

Um estudo posterior eliminou ainda muitos fabricantes
de peça5~ principalmente em raz~o dos custos elevados de

obsolesc@nci~ e inadequaç~o aos padr~es técnicos
vicentes no exterior. Formou-se, ent~o, uma lista de 70
fabricantes que produziam peças e acess6rios em quantidades

suficientes e de qualidade apropriada.

Várias empresas fabricavam produtos concorrentes. Os
pesquisadores, porém, concluiram em estudos anteriores que

os grupos de fornecedores melhores colocados nos mercados de
exportaç~o eram aqueles que podiam oferecer artigos
complementares, n~o concorrendo entre si.

Decidiram~ portanto, dirigir-se aos mercados
importadores de peças para autom6veis nos Estados Unidos, na
Europa~ na Africa do Sul e na América Central~ fornecendo
jogos completos de artigos complementares, como baterias,
equipamento elétrico~ carburadores, bombas de alimentaçâo,
bombas de 61eo, peças de direçâo~ pistbes, pneus, cubos de

rodas~ rolamentos~ etc ...

Foi decidido, entào, tentar a constituiçâo de um
Cons6rcio-piloto~ abrangendo fabricantes.

1.5.3 - O planejamento do Consórcio:
Estas empresas estabeleceram um grupo de trabalho
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composto por seis membros e assessorado por um
da miss~o CCI. Foram elaborados documentos

conselheiro

mostrando
objetivos~ vantagens e o planejamento do Consórcio.

1.5.4 - Objetivos propostos pelo Consórcio:
penetrar nos mercados externos~ oferecéndo o quadro

completo de peças aos possiveis clientes;

reduzir as despesas de exportaç~o~ assegurando aos
seus membros os serviços operacionais de exportaç~o e de

marketing internacional~ que se seguem:

- documentaç~o~ embalagem~ armazenagem~ assistência em

financiamento, transporte~ etc ...

pesquisa para reunir dados as necessidades e

preferências dos clientes~ concorrentes~ preços~ direitos de

importaç~o, restriç~es~ etc ...

preparaç~o de novos produtos~ adequaç~o aos
requisitos de exportaç~o~ modelo~ embalagém~ especificaçbes~
preços e qualidade

instalaç~o de agentes e distribuidores;

abertura de escritórios nos mercados externos.

1.5.5 - Gest~o estratégica:
O grupo de trabalho sugeriu a criaç~o de um Conselho de

Diretores~ composto de sete pessoas. Tal conselho teria a

seu cargo a gest~o quotidiana do Consórcio e

responsabilidade perante a assembléia-gerál anual dos
participantes. Suas tarefas seriam:

inscrever o Consórcio na junta comercial como pessoa
jurldica~

nomear um diretor qualificado e supervisionar seu
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trabalho;

- controlar a gest~o financeira do Consórcio;

As funç~es do Diretor seriam:

administrar as despesas diárias do escritório;

fornecer os serviços estipulados aos membros~ nas

melhores condiçbes possiveis;

- ampliar a participaç~o do Consórcio a fim de oferecer

aos clientes uma linha completa de peças;

lançar os produtos dos participantes no mercado
externo.

1.5.6 - Finanças do Consórcio:
Os participantes do Consórcio consideravam altos os

gastos com viagens dos agentes ao exterior, com o objetivo

de investigar os mercados e estabelecer contatos com os
clientes. Decidiu-se~ assim~ que os primeiros contatos
seriam feitos por correspondência, e que visitas pessoais só

ocorreriam caso houvesse possibilidade comercial para
justificar essas viagens.

O capital inicial do Consórcio, objetivando sua criaç~o

e o lançamento de prbdutos no mercado externo, seria
igualmente dividido entre os participantes.

Para cobrir as despesas operacionais, seria cobrada uma

comiss~o uniforme sobre todas as vendas.

Previu-se distribuir ao pessoal do Cons6rcio, sob forma
de prémio~ dez por cento das somas disponiveis após o

pagamento de todas as despesas. Outros dez por cento seriam

destinados à reservas para expans~o e os restantes oitenta
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por cento seriam devolvidos aos membros do Consórcio~
significando~ desta maneira~ uma reduç~o nas comissbes.

1.5.7 - Orçamento das operaç~es do Cons6rcio:
- Fase inicial: n~o esperavam vendas durante o periodo

inicial de cinco meses~ obrigando os membros do Consórcio a

financiar~ todas as despesas iniciais de compra de material

de escritório~ além dos gastos com pessoal~ aluguel~
viagens~ eletricidade~ telefone e correspondéncia.

Periodo de crescimento: Foram calculados os gastos de
quatro anos de funcionamento~ concluindo-se que as
contribuiç~es sustentariam o Consórcio durante os dois
primeiros anos. Previu-se a auto-suficiéncia no terceiro

ano~ enquanto para o quarto ano projetavam despesas na ordem

de duzentos e oitenta mil d6lares norte-americanos para um

volume de negócios na ordem de Dito milh~es de dólares.
Foi estabelecido que a contribuiç~o inicial de cada

membro seria entre duzentos e trinta a trezentos e cinqüenta
dólares mensais~ dependendo do nómero de empresas
participantes~ que poderia ser de vinte a trinta.

1.5.8 - Obstáculos:
Inicialmente~ vinte e duas empresas mostram-se muito

interessadas em participar do Consórcio. As negociaç~es
foram dirigidas por um Conselho de Administraç~o~ que se

reuniu quinzenalmente durante quatro meses, durante os quais

os interessados depararam-se com vários obstáculos à criaç~o

do Cons6rcio~ entre eles:

1.5.9 - Obstáculos técnicos:
Licença de fabricaç~o e reserva de mercado: Muitas
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empr-eS2s fabriC2vam seus produtos sob licença de empresas

o que trazia problemas à exportaç~o pela
e:·:istência de cláusulas restritivas que figuravam nos
acordos de ordem técnica ou em "joint ven t.ur-es ? , Alguns
artigos s6 poderiam ser vendidos no Brasil~ outros apenas na
Amér-'ica La.tina.. o Conselho de Administraç~o do Consórcio

encontrou dificuldades em definir a lista para exportaç~o de

conjunto de peças que pudesse atender a um número suficiente

de mercados externos.

- Regimes aduaneiros e tarifas seletivas de importaç~o:

Em alguns paises algumas peças eram submetidas a normas

aduaneiras ou passiveis de taxas de importaç~o elevadas~ o

que complicava o enfoque de comercializaç~o, baseado na
vantagem oferecida aos importadores de comprar séries
complementares de peças em grandes quantidades~ com um jogo

de documentos que abrangesse todos os produtos.

1.5.10 - Obstáculos comportamentais:
Hes i tCl. çe5es os inve=.timentos: Alguns

interessados n~o tinham a intenç~o de investir na compra de

máquinas e aumentar sua capacidade exportadora antes de
provas concretas de que se materializariam novos

negócios.

- Problema de identidade pr6pria: Os fabricantes faziam
questão de identidade própria e não queriam
renunciar a qualquer direito exclusivo de gestão ou de
ma.rketing a favof de uma empresa comum. Preferiam avançar
com cautela~ começado com menos formalidades, a fim de
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verificar que resultados poderiam obter com esse esforço de
cooperaç~o.

1.5.11 Um projeto-piloto de marketing coletivo:
Os coordenadores do projeto perceberam que a melhor maneira

de vencer as tendências individualistas seria destacar 05

aspectos relativos ao lucro. Trabalharam~ ent~o~ com dois
dos fabricantes mais interessados em pOr em execuç~o um

plano-piloto de marketing~ objetivando provar que poderiam

realizar vendas importantes nos mercados externos.

As duas empresas de S~o Paulo decidiram financiar

juntas uma campanha de venda por correspondência~ com base

em uma lista de importadores de onze paises. Foram expedidas

quatrocentas e dezessete cartas~ para uma resposta~ um mês
mais tarde~ de quarenta e oito pedidos de cotaç~es firmes~
ultrapassando um milh~o de dólares.

Os resultados obtidos despertaram o interesse de doze
fabricantes em constituir uma organizaç~o comum de
marketing industrial para exportaç~o~ enviando cartas e
cotações para quarenta e quatro paises.

Algumas empresas ampliaram suas atividades e uma nova
foi fundada pelos dois primeiros membros do grupo de
trabalho. As atividades dessas empresas mostraram que as
peças para automóveis se vendiam melhor nos mercados
externos através da oferta de um sortimento completo.
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2 - OS CONSORCIOS DE EXPORTAÇAO NO BRASIL
Os casos aqui descritos s~o resumos dos casos

apresentados por LARA e descrevem a experiéncia do Brasil

na implementaç~o de Consórcios de Exportaç~o para pequenas e

médias empresas. As conclusees aqui apresentadas s~o aquelas

colocadas pelo autor. (106)

2.1 - Consórcio de Máquinas e Ferramentas Brasileiras
(CEMAC/BRAZTOOLS)

2.1.1 - Histórico:
Surgiu no final de 1983~ através da uni~o de outros

dois Consórcios já existentes~ o CEt-1AC~ Consórcio de
Exportaç~o de Máquinas~ fundado em Maio daquele ano~ e o

Consórcio de Exportaç~o de Ferramentas~ o BRAZTOOLS~ criado

em Julho de 1983. A uni~o destes dois Consórcios se deu após

a decisâo de se elaborar catálogos únicos para auxilio às

vendas externas.

o Consórcio foi criado por iniciativa das empresas

participantes objetivando facilitar as atividades comerciais

no exterior~ disseminando uma mentalidade exportadora entre

seus membros~ visto que algumas já exportavam eventualmente

em pequena escala~ mas n~o tinham o comércio exterior como

uma atividade estratégica permanente.

o interesse inicial das empresas foi também despertado

pelo apoio financeiro concedido pelo CEBRAE~ que forneceu~

Cl.té 1984 ~ parte dos recursos utilizados pelo Consórcio

106 LAr\A~José Edson ~ "O Consórcio de Exporhç:\\'o como um Canal de
Comércio Exterior; um estudo exploratório" ~Dissertaç;to de Me'str.;l.do
apresentada à EAESP/FGV~ 1986~ p.130
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para sustentar suas atividades.

O ConsÓrcio atuou somente durante os anos de 1983 e

1984~ obtendo um volume de vendas inferior a quinhentos ~il
d6lares~ tendo como principal mercado consumidor a América
Latina~ absorvendo 90% deste total.

Em 1985 as empresas ligadas ao Consórcio passaram a
exportar utilizando-se de uma Trading Company.

2.1.2 - Estrutura:
Era composto por 14 empresas do setor metalórgico~

produtoras de máquinas e equipamentos industriais na regi~o
da Grande S~O Paulo~ sendo quatro pequenas e dez

classificadas quanto ao número de empregados.

O Consórcio era composto por um gerente~ indicado pelo

médias~

CEBRAE~ um assistente e uma secretária. Esta estrutura foi

básica em todos os ConsÓrcios fomentados pelo sistema CEBRAE
até 1984.

As empresas escolhidas fabricavam produtos
complementares~ de forma a evitar choques de competiçâo
interna entre os participantes e para poderem aproveitar a
mesma rede de distribuiç~o.

2.1.3 - Composto de Marketing:
As informaç~es sobre as oportunidades de venda e

mercados potenciais eram obtidas através de viagens do

gerente ao exterior~ através de contatos com clientes e com

o Departamento Comercial do Itamarati.

O Consórcio considerou fundamental a rapidez de entrega

e o baixo custo de distribuiç~o~ aliados à obtenç~o de um

maior volume de vendas e promoç~o no mercado externo como os
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principais itens na formulaç~o da estratégia.

O gerente realizou uma viagem por ano para desempenhar
as atividades de promoç~o e venda~ considerando a

participaç~o em feiras, exposiç~es e visitas à clientes como

os fatores mais importantes.

.2.1.4 Causas da desativaç~o:

Segundo o gerente deste Cons6rcio~ seu fracasso se
deveu aos seguintes fatores:

Inefici@ncia da máquina estatal em fornecer os
recursos adequados aos 6rg~os de fomento às exportaç~es de
pequena~ empresas;

Falta de mentalidade exportadora por

empresas participantes do Cons6rcio~ que n~o se
parte das

planejaram
para participar permanentemente do mercado externo. Assim
que o mercado interno for reativado~ à partir de 1985~ as
empresas reduziram a empolgaç~o com a possibilidade de se

tornarem exportadoras permanentes.
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2.2 - Consórcio de Exportaç~o de Móveis - CEMOV
2.2.1 Histórico:

o CEMOV foi criado em S~o Paulo em 1984~ por iniciativa
do CEBRAE~ a partir de um outro Consórcio~ o COPREX

Consórcio de Produtores e Exportadores de Móveis~ criado em

1981 com 30 participantes. Algumas empresas participantes do

COPREX já faziam exportaç~es eventuais através de agentes de
comércio exterior.

o CEMOV objetivou a uni~o de empresas com potencial
para se tornarem exportadoras permanentes~ agregando
recursos para financiar a participaç~o em feiras
internacionais~ buscar novos mercados e reduzir os custos de
exportaç~o.

O CEMOV teve 50% de suas despesas financiadas pelo

CEBRAE~ que ainda forneceu apoio gerencial para desenvolver

as atividades de exportaç~o.

As vendas do Consórcio subiram dez vezes de 1981 à

1984~ indo de quarenta mil para quatrocentos mil dólares~
vendidos basicamente para América Latina até 1983 e

predominantemente à América Central em 1984.

Desde a desativaç~o total do Consórcio em 1985~ seis

empresas continuaram a exportar basicamente aos paises do

Caribe~ através de uma Trading Company e utilizando-se dos

serviços do ex-gerente do CEMOV como Gerente de Exportaç~o.

Neste ano essas empresas alcançaram o volume de um milh~o e

trezentos mil dólares~ quase o triplo do ano anterior~

quando ainda utilizavam-se da estrutura do Consórcio.
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2.2.2 - Estrutura:

Reunia 10 indústrias produtoras de móveis para
escritório, escolares e domésticos. Das empresas
integrantes, uma era micro, quatro pequenas e cinco médias~

segundo o critério que leva em consideraç~o o número de

empregados.

ps participantes do Consórcio foram escolhidos pelo
CEBRAE e fabricavam produtos similares e complementares. o

Gerente foi escolhido pelas empresas~ que decidiam pela
inclus~o ou exclus~o de novos participantes.

2.2.3 - Composto de Marketing:

o gerente do Consórcio, tanto durante a existência como
COPROEX quanto CEMOV~ realizava uma viagem por ano ao
exterior para desempenhar atividades promocionais e de
vendas. As principais atividades promocionais utilizadas

foram as participaçbes em feiras, distribuiç~o de catálogos~

visitas a clientes e participaç~o em miss~es comerciais.

o gerente obtinha informaç~es a respeito das
oportunidades de negócios através das viagens ao exterior e

informaç~es obtidas junto ao Itamarati.

o principal componente relacionado ao produto~ segundo
o gerente~ era qualidade e o designa O preço era definido

conforme a competiç~o no pais de destino, aliado à demanda e

poder aquisitivo local.

2.2.4 - Causas da desativaç~o:

O ex-gerente do CEMOV n~o acredita no futuro do
Consórcio de Exportaç~o devido à falta de legislaç~o
específica classificando-o como um canal de comércio
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exterior. Salienta que o volume de vendas das empresas
somente aumentou quando estas criaram uma estrutura
informal, mais eficiente e desburocratizada~ quando da
desatiYaç~o formal do Consórcio em Julho de 1984.

O gerente credita o fracasso do Consórcio aos seguintes
fatores:

Falta de planejamento estratégico~ causando
dificuldades iniciais com o mercado externo em pontos como
idioma~ preço~ recebimento de pagamentos dos clientes~
dificuldade em encontrar compradores~ cumprir prazos de
entrega e compreender a competiç~o nos novos mercados.

- As promoçbes feitas no mercado externo n~o foram bem
p~anejadas. As vendas aconteciam muito mais em
encomendas vindas dos clientes do que em funç~o de uma
atitude ativa do Consórcio.

A inexperiência dos funcionários do CEBRAE~ aliado a
demora da liberaç~o dos recursos financeiros~

sobremaneira o Consórcio.

As empresas participantes também cometeram erros

penalizaram

graves na conduç~o do sistema de cooperaç~o~ n~o fornecendo
as informaçÔes necessárias com relaç~o aos produtos e
prazos. Davam pouca import~ncia ao fornecimento de amostras,

fotografias e folhetos necessários à promoç~o dos produtos
no exterior.

- Atrasos nos pagamentos das cotas de responsabilidade.
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2.3 - Electro Export, Comercial Exportadora S.A.

2.3.1 Histórico:

Formado por iniciativa do CEBRAE em 1980~ em S.o Paulo,

por empresas fabricantes de material elétrico~ emancipou-se
espontaneamente do sistema CEBRAE ap6s 2 anos de atividades~

trahsformando-se em uma Empresa Comercial E:-:portadot-a.Até
1984~ 100% das vendas foram direcionadas para a América
La.tina.c A partir de 1985~ a Europa passou a ser um

importante mercado~ consumindo 30% do total das vendas. Os

Estados Unidos absorveram~ naquele ano~ 10%.

2.3.2 - Estrutura:

o Cons6rcio foi composto por empresas fabricantes de

produtos complementares~ por acreditarem que desta maneira

evitariam competiç~o interna~ além de poderem utilizar os

mesmos canais de distribuiç~o

Aet-edit.av arn qu.e a criaç:3:o de uma. men tal idade
exportadora seria mais fácil em empresas n:3:o

no mercado interno.

Das 18 empresas participantes, duas eram micro~

pequenas e doze eram médias empresas.

Ap6s a emancipaç.o do Cons6rcio, quando este deixou de

quatro

receber recursos do CEBRAE, suas atividades foram f .inac í d.a-s

comiss:3:o de 5% do sobre o Yol~me das vendES ao

2.3.3 - Composto de Marketing:
o Con s ó r c í o buscava informaç~es acerca do me rcado

externo através de viagens de prospecç:3:o,visitas a clientes
e por intermédio do Departamento de Promoç:3:o ComerciEI do



Itamarati.

o grupo buscou adequar o produto ao mercado externo~

melhorando a qualidade. O aumento da capacidade produtiva
dos participantes permitiu tornar os preços mais
competitivos.

A estrutura administrativa do consórcio conseguiu
transpor alguns complicadores da atividade de marketing

internacional~ tais como idiomas, preço e qualidade.

O Consórcio utilizou-se de escritórios de representaç~o

no exterior~ feiras e catálogos para promover seus produtos,
destacando~ ainda, a import~ncia da presença constante do
vendedor junto aos clientes para reforçar imagem de
qualidade e aumentar a confiança dos importadores.

O preço dos produtos vendidos pela Electro Export era

calculado em funç~o do custo de produç~o e adequado ao
mercado local.

2.3.4 - O Sucesso:
Para o gerente do Consórcio, esta é a melhor

alternativa para que as pequenas empresas sem experiência
comecem a exportar. Para ele~ o Consórcio deve ser
constituido por empresas dispostas a considerar a'exportaç~o
como uma estratégia permanente, criando uma mentalidade
exportadora de longo prazo.

Atribui o sucesso do Electro Export à capacidade
gerencial e administrativa dos envolvidos e ao apoio inicial
promovido pelo CEBRAE.
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2.4 - Brazilian Shoes Union - BSU
2.4.1 - Histórico:

O BSU surgiu por iniciativa do CEBRAE de Minas Gerais

que~ dispondo de recursos para financiar~ a fundo perdido,

parte das atividades necessárias ao desenvolvimento das

exportaç~es efetuadas por micros~ pequena e médias empresas~

procurou o setor calçadista de Belo Horizonte por considerar
este um segmento organizado e coeso.

As empresas consideraram o momento adequado~ pois o
mercado interno estava retraido, em funç~o da crise
econOmica. Além disso~ a existência de um mercado externo
favorável a este tipo de produto já fazia com que as
empresas se sentissem propensas a exportar.

Os fatores acima~ aliados aos recursos financeiros e
gerenciais colocados à disposiç~o pelo CEBRAE~ fizeram com
que surgisse~ em 1983, em Belo Horizonte~ o BSU.

Em 1985 a estrutura do SSU foi desmontada e as empresas

continuaram exportando por outros meios.

2.4.2 - Estrutura:
o Cons6rcio uniu nove empresas da regi~o~ sendo oito

médias empresas e uma grande. A maior empresa do Cons6rcio

possuia grande experiência em exportaç~o~ uma vez que toda a
sua produç~o era destinada a este fim.

A escolha do gerente do Consórcio foi feita pelo
CEBRAE~ mas a decis~o pela inclus~o ou exclus~o de novas
empresas era tomada pelo grupo.

O BSU foi composto por empresas fabricantes de produtos

similares e concorrentes no mercado interno. A competiç~o no
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mercado interno nâo foi prejudicada pelo uso dos mesmo canal

de distribuiçâo para o mercado externo.

2.4.3 - Composto de Marketing:
A principal fonte de informaçbes sobre oportunidades no

mercado externo era o Itamarati~ seguido pelas viagens do
gerente ao exterior.

A ênfase da estratégia de marketing deste Consórcio foi
dada adaptaçâo do produto~ a.dequando os calçados
e:·:ig~nciasdo consumidor externo quanto a qualidade e ao
preço~ condiçties básicas para ser competitivo,
principalmente no mercado Norte Americano~ que absorvia.
quase a totalidade das exportaçties.

A gerente do BSU fazia viagens bimestrais ao exterior
promover- e vender a.'linha de caI çados das

pat-ticipante:::., met-ecendo des.taque nas atividades
promocionais as visitas aos clientes, a distribuiçâo de
amostras e a participaçâo em feiras.

o Consórcio realizou grandes volumes de venda.s~
partindo de 3~5 milhões de dólares em 1983 para 6 milhbes em
1984 e 6 milhties em 1985.

A maior empresa do grupo~ que já possuia experi~ncia de

transmitiu todas as informações às out r-as
consorciadas~ que até entâo trabalhavam somente para atender

ao mercado interno.

Este procedimento tornou possivel a cooperaçâo entre as
empresa.s~ obtendo economias de escala no processo de
exportaç~o e aumentando o volume de vendas de todas as
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participantes.

2.4.4 - Causas da desativaç~o:

O Consórcio cumpriu seu objetivo~ o de iniciar as
empresas do setor calçadista de Belo Horizonte nas
atividades de comércio exterior.

O pagamento da cota de responsabilidade da empresa foi

irregularmente cumprido. O fracasso relativo~ na opini~o da
gerente~ n~o se deu por este motivo~ mas sim pelo fim da
po11tica de incentivos financeiros.

A gerente do BSU acredita que o Consórcio é uma boa
alternativa para a comercializaç~o e distribuiç~o dos
produto~ das MPMEs no mercado externo.

Ressalta~ porém~ que para dar resultados, esta
estrutura deve estar dentro de um programa de apoio de
longo prazo~ visto que os resultados n~o s~o imediatos~

inviabilizando a continuidade do Consórcio no curto prazo
sem apoio financeiro.
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2.5 - Sunny Fashion
2.5.1 - Histórico:
Este Consórcio foi constituido por iniciativa dos

órg~os de classe das empresas do setor de confecçOes
femininas de Belo Horizonte.

Foi lentamente encerrando suas atividades a partir de

1984~ quando os recursos do PRONAEX foram reduzidos.
2.5.2 - Estrutura:
o Consórcio reunia 1~ empresas~ sendo cinco médias~

quatro pequenas e uma micro~ fabricantes de produtos
similares e complementares. A similaridade de produtos
exportáveis n~o prejudicou a concorrência no mercado
interno~ e a inclus~o de produtos complementares facilitou a

utilizaç~o dos mesmos canais de distribuiç~o.

o Sunny Fashion~ até o final de 1984~ tinha 5~% de suas

despesas financiadas pelo sistema CEBRAE.

2.5.3 - Composto de Marketing:
o gerente do Consórcio realizava uma viagem trimestral

ao exterior para obter informaç~es junto a clientes, sondar
o mercado e realizar vendas.

o Cons6rcio distribuia catálogos e amostras para os
clientes. Com a suspens~o dos recursos do CEBRAE o grupo
n~o mais realizou qualquer tipo de promoç~o.

Os pontos mais importantes observados nos produtos eram

o preço~ a qualidade e o modelo~ que tinha que seguir as•
tendências da moda local.

Os mercados compradores situavam-se principalmente na

América Central e do Sul; os Estados Unidos absorviam 30% da
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produç~o e a Europa 8%.

2.5.4 Causas da desativaç~o:

A partir da retirada do apoio financeiro~o consórcio
reduziu a freqüência de viagens do gerente ao exterior~ bem

como os recurso promocionais utilizados até aquele momento.

As atividade do grupo foram se tornando raras até que

as empresas passaram a tomar iniciativas individuais~
principalmente por intermédio de Trading Companies e,
eventualmente, com apoio gerencial do CEBRAE.

Segundo o gerente do Sunny Fashion, cobrança de
resultados das atividade dos Consórcios somente deve

acontecer se a politica de incentivo permanecer por um prazo

minimo de cinco anos. Antes desse periodo é impossivel
apresentar grandes resultados, já que os empresários de

pequenas empresas n~o possuem mentalidade exportadora~
recursos financeiros suficientes e experiência na área.

Outro problema apontado foi a dificuldade inicial em
adequar o produto ao nivel

clientes internacionais.
de qualidade exigida pelos

Segundo o gerente, os resultados do Sunny Fashion
permitem repensar o Consórcio como um canal de exportaç~o~

desde que coordenado por uma estrutura melhor treinada para
o desenvolvimento dessas atividades e com suporte financeiro
adequado.
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2.6 - Conclusees:
r::ê<.seando-se em entrevistas junto a 16 empt-esas

participantes dos 5 Consórcios de Exportaç~o acima~ LARA
observou os seguintes pontos~ entre outros:

Através dos Consórcios de Exportaç~o 37~51.. das

empresas passaram a comercializar seus produtos nos mercados
internacionais. As empresas que já exportavam o

quando procuradas por compradores externos.

81~25% das empresas consideraram que a qualidade da

promoç~o de vendas do Consórcio no exterior teve como
t-esultado um "ft-a.cassorela.tivo"~ em uma escala de 5 pontos

que vai de fracasso total à sucesso total~ sendo inferiores
ao objetivo planejado e com perdas de recursos de promoç~o.

75% consideraram Co volume de vendas no exterior um

"fra.ca.s.sor eLe t Lvo v , abai:·;odo volume pLane i ado ,

75% consideraram a reduç~o dos custos

e:·;pot-taç:3:ocomo um "fracasso rela.tivo"~ também

sido colhidos resultados abaixo do planejado.

totais de

por t.erern

87~5% das empresas que já vendiam seus pr-ocíu tos no
exterior obtiveram reduções dos custos de exportaç:3:oem até

20%. Apenas 6~51..reduziram seus custos em até 40% e 6,5% em
a.té 60%.

81~25% dos participantes classificaram o desempenho
geral dos Consórcios como urn "frCl.ca.ssorelativo" ~ obtendo
resultados abaixo dos objetivos estipulados quando do

planejamento do Consórcio~ no que se refere ao volume de

vendas~ promoç:3:oe reduç~o de custos.

As principa.is causaa do "fracasso rela.tivo" dos
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Consórcios~ de acordo com os participantes~ foram:

- insuficiência de recursos financeiros destinados pelo
CEBRAE. A retirada do apoio financeiro determinou
autonomia precoce dos Consórcios.

Inadequaç~o da estrutura do Consórcio para atender
objetivos da exportaç~o. Os Consórcios foram

estruturados para atender a objetivos imediatos de
exportaç~o~ sem estrutura financeira~ material e humana para

sobreviver a longo-prazo. A recuperaç~o do mercado interno e

o fim do apoio financeiro levaram a maioria das empresas a

voltar a trabalhar exclusivamente no mercado interno.

O comprador externo n~o foi bem atendido. pelo
Consórcio. Este fator decorre da falta de estrutura adequada
para executar o plano de marketing.

- Pouca experiência do CEBRAE nas atividades ligadas ao
comércio exterior.

Falta de legislaç~o especifica que disciplinasse as

atividades do Consórcio.

O autor constatou, ainda~ que:

81,25% dos participantes preferem operar com outras

empresas que fabricam produtos similares e n~o concorrentes~

permitindo o aproveitamento da mesma estrutura

externa~ sem prejudicar a competiç~o interna.

A participaç~o em ConsOrcios de Exportaç~o permitiu

comercial

que várias empresas tivessem acesso ao comércio externo,

muitas delas tiveram a oportunidade de vender ao exterior

apenas quando procuradas por compradores estrangeiros.
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87~5% das empresas n~o tinham condiç~es financeiras
para suportar os custos de distribuiç~o ao mercado externo.

751. das empresas n~o tinham financeiras
para suportar os custos de promoç~o e vendas no mercado
externo.

691. dos participantes n~o disp~nham de recursos
humanos necessários e suficientes para exercer as atividades
inerentes à exportaç~o.

62~5% declararam ser mais lucrativo vender no
exterior~ com maiores margens de lucro e pagamento à vista.

As principais vantagens percebidas pelos
foram:

participantes

o aperfeiçoamento da fabricaç~o das mercadorias
exportadas~

o aumento do conhecimento técnico em
internacional~

contato com novos tipos de compradores~

trabalhar com planos de longo prazo~ devido a maior

comércio

segurança na previs~o de vendas~

reduç~o dos custos unitários de produç~o,

aumento da margem de lucro~

diversificaç~o de mercados~

reduç~o das despesas de exportaç~o.
As principais alteraçbes que as empresas tiveram que

promover para atender o mercado externo~ foram:

melhoria da qualidade do produto~

cooperaç~o e relacionamento interempresarial,

alateraç~es no preço do produto.
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CAPITULO VII

ENTREVISTAS



1 - Geraldo Chaves Jr.
Ex-ge~ente do Cons6rcio de Exportaçào Electro Export

Atualmente é Diretor da Electro Export, Comercial
Exportadora Ltda.,

Cecilia, Sào Paulo.

à rua 8arào de Tatu! no. 522~ Santa

1.1 Importância da MPME no comércio exterior
brasileiro

A pouca participaçào dessas empresas no mercado externo

se deve à falta de experiência e de capital dos pequenos

empresários. A idéia de se criar Cons6rcios de Exportaç~o

foi justamente para proporcionar o rateio de custos e

preparar a empresa para exportar. Foi a primeira tentativa.

1.2 - As MPMEs est~o preparadas para atuar no mercado
externo?

Nào. é preciso treinamento. O problema da MPME é a

ausência de uma mentalidade exportadora e falta de

informaç~es. Durante o PRONAEX~ Programa Nacional de Apoio à

Pequena e Média Empresa Exportadora, o entào CEBRAE começou

a preparar as empresas.

Muitas empresas têm condiç~es de exportar~ mas se o

empresário nào tiver mentalidade exportadora,

ser feito.

nada poderá

1.3 Maiores dificuldades e problemas a serem
superados.

A maior dificuldade hoje é o acesso à informaç~es e ao

capital.

Por exemplo~ no que se refere à adaptaçào do produto~ o

empresário n~o tem informaçBes sobre como funciona o
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mercado~ quais s~o as normas técnicas de segurança. Ele quer

comercializar seu produto do mesmo modo que faz no Brasil.

O Electro Export deu certo porque os empresários
tinham mentalidade exportadora, voltada ao comércio
exterior.
hoje por

A maioria das empresas continua exportando até
ter adaptado seus produtos.

1.4 - SoluçeJes.
O Cons6rcio foi divulgado como alternativa porque um

departamento de comércio exterior é caro e uma pequena

empresa n~o tem recursos financeiros para este tipo de

operaç~o. A idéia do Cons6rcio de Exportaç~o foi justamente

agrupar empresas~ como em uma cooperativa~ para. que as

de=-pesas. fossem rateadas e para prepará-las para exportar~

fazer com que estas empresas atuassem mais efetivamente no

mer-cacíoe:-:tet-no.

1.5 - OpçeJes para abordar o mercado externo,
e desvantagens.

vantagens

Cornerc i e l Exportadora e Tradings. A Trading s6 faz o

neg6cio quando é favorável a ela. Ela n~o vai preparar uma
empl~esa. para exportaç~o. O trabalho dela é simplesmente

comercializar o produto e receber uma comiss~o ou um over

pricE.

é diferente de um trabalho do CEBRAE~ em que SE buscou

a.s empt-esas. Fizeram acordos com técnicos~

entidades de pesquisa~ para que as empresas pudessem tet-

informaç~o. Uma Trading n~o faz isto~ ela compra e vende.

A Comercial Exportadora funciona da mesma forma~ s6 que
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sem linha de crédito e sem a estrutura que uma Trading
possui.

As MPMEs têm atuado através da venda indireta~
utilizando as estruturas acima~ o CEBRAE pretendia preparà-

las para exportar diretamente.

A Comercial Exportadora e a Trading sempre v~o esconder

informaçbes do empresário. Elas n~o ensinam o empresário a

comercializar~ pode proporcionar alguma experiência a nivel

de produto~ embalagem~ etc~ mas n~o dará alternativas de

comercializaç~o. No momento em que ela começar a passar a

estratégia de comercializaç~o~ ela perde o cliente. Sigilo
comercial. N~o diz para quem vendeu~ nem a que preço. A
única informaç~o é sobre a aceitaç~o ou n~o do produto e

sobre as modificaçbes que precisam ser feitas.

1.6 Definiç~o de Consórcio de Exportaç~o e seus
objetivos.

Objetivo: prepara as empresas para exportar

1.7 - Vantagens e desvantagens:
Vantagens:

Proporcionar uma estrutura de exportaç~o com o custo

rateado.

A troca de informaç~es a nivel de tecnologia é muito

fácil~ quando se tem um grupo coeso.

No Electro Export um usou a estrutura do outro,
compartilhando técnicas, laboratórios e informaçees,
desenvolvendo, inclusive, novos produtos em conjunto.

Os empresários tiveram que adquirir o obrigat6rio selo
de qualidade para comercializar aparelhos elétricos nos
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Estados Unidos. Isto trouxe uma melhora muito grande nos
produtos, principalmente no aspecto de segurança, o que
melhorou também a competitividade interna.

Alguns casos de reduç~o de custos e melhoria de
qualidade através do aprimoramento da embalagem, o que
reduziu sobremaneira as devoluç~es de produtos danificados.

O controle de qualidade de todos os participantes
melhorou. Como todos exportavam sob a mesma marca, problemas
nos produtos de um fabricante comprometiam o grupo todo,
assim, os empresários se ajudavam para melhorar a qualidade.

Desvantagens:

Quando n~o se escolhe bem o grupo. pode-se t-eunir
empresas localmente competidoras~ fazendo com que pessoé<.s
com problemas antigos tenham que trabalhar juntas. Is·to
pode ser evitado escolhendo-se bem os grupos~ f azerid o
reuni~es para sentir~ quem tem interesse nas verbas

e quem tem interesse nos resultados.
cedidas

1.8 Definiç~o de fracasso de um Consórcio de
Exportaç~o e quais fatores determinantes.

o fracasso se dá quando os empresários n~o se unem~ n~o

assimilam a idéia do Cons6rcio~ que é uma idéia de trabalho
em grupo. Se há uma peça n~o integrada ela acaba com o
Consórcio.

Ds principais motivos de fracasso s~o os produtos.
similares e a n~o integraç~o entre os elementos do grupo.

o fracasso se dá também quando n~o se consegue f ·3. Z e t-

com que modifiquem seus produtos~ os adaptem~ aprendem e se
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uri arn ,

Caso de fracasso:

Um Cons6rcio de lustres~ o Lux Export saiu do CEBRAE e

montou uma estrutura pr6pria. Por se tratar de

de produtos similares, o Consórcio sucumbiu aos ciúmes e
desconfianças dos integrantes~ que sempre acreditavam que o

outro vendia mais.

1.9 Definiç~o de sucesso de um Cons6rcio de
Exportaç~o e fatores determinantes.

Sucesso a partir do momento em que o objetivo de

as empresas para exportar foi alca.nç:ado. o

resultado pode nem vir hoje. O Cons6rcio preparou a empresa~

ela possui um catálogo bem elaborado, produtos adequados e

uma estrutura de preços competitiva. O empresário sabe que

possui uma estrutura em condiçbes de exportar.

o Cons6rcio pode preparar a empresa para exportar sem

que ela esteja ciente disso~ é um resultado natural. O

resultado positivo é ensinar a exportar.S6 assim a empresa

pode sair do Consórcio e continuar sozinha.

Casos de Sucesso:

Um grupo fabricante de parafusos em S~o Paulo saiu dos

sistema e montou, através do sindicato~ um Cons6rcio
independente. Contrataram um gerente e uma :.ecret.3.ria.,.,( e

começaram a exportar.

o Electro Export foi fundada como um Cons6rcio em 1981,
se desligou do sistema CEBRAE em 1983, surgindo a Electro

Export S.A~ Comercial Exportadora, composta por 12 empresas.
Com o tempo, as associadas sairam, vendendo suas cotas para

(
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o gerente, que acabou assumindo a empresa sozinho,
transformando-a em uma Ltda. Hoje as empresas continuam
utilizando a estrutura da Electro Export como clientes, à

exceç~o daquelas que constitu1ram um departamento prÓprio de
exportaç~o.

1.10 A estrutura de um ConsÓrcio de Exportaç~o no
Brasil.

Uma secretária e um gerente de exportaç~o~ cuja
principa.l funç~o deve ser preparar os empresários

trabalhar em grupo.

Hav i a Consórcio de produtos similares e de

comp Iemen tCl.res • A experiência mostrou que os primeiros n~o

d~o certo devido a rivalidade entre os empresários que

participavam do grupo. A maioria dos Consórcio que deu

resultados positivos era composta por empresas fabricantes

de produtos complementares, como no caso do Electro Export.

Nos Consórcio de produtos similares se o produto da

empresa A vende mais que B~ inicia-se um problema. Os
associCl.dos acreditam que o Consórcio dispende um maior

esforço para A em troca de dinheiro. Este problema tornou-se

comum em Consórcio de produtos similares.

A principal funç~o do gerente deve ser promover a uni~o

do grupo e proporcionar um ambiente propicio para que o

trabalho em conjunto ocorra e as informaçbes fluam.

o êxito da Electro Export se deu pela uni~o entre seus
membros. Por exemplo, eles montaram um cadastro comum de,

vendas para o mercado interno, por terem
I

produtos
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complementares. Quem compra lampada, compra reator, fio,
etc. Os participantes se comunicavam e trocavam informaç~es.
Até hoje,
Comercial

6 anos após a transformaç~o do Consórcio em
Exportadora, eles continuam unidos e usando o

mesmo canal de distribuiç~o.

O Consórcio participou de feiras internacionais e
domésticas sob a mesma marca, os resultados foram positivos
nos dois casos.

10 passo: Consórcio deve ser de produtos complementares

20 passo: escolha dos empresários através de várias

reunibes antes da formaç~o do grupo~ quando tentaria sentir

a mentalidade exportadora de cada um.
30~ passo: estabelecer uma mentalidade propicia ao

Consórcio: verificar se os empresários est~o preparados para

trabalhar em grupo, explicar como funciona a estrutura e que

os resultados s6 acontecem a médio ou longo prazo.

40. passo: preparar o empresário para fazer adaptaçbes

em seus produtos e entrar de corpo e alma no projeto.

Na adaptaç~o dos produtos o que manda é a aceitaç~o do
cliente. o gerente deve trazer informaçôes para que as
empresas adaptem os produtos~ a embalagem~ a qualidade e o
designa

1.11 - Principais erros e acertos do CEBRAE no PRONAEX
no inicio da década de 80.

o primeiro erro grave do CEBRAE foi o rápido
crescimento da estrutura ligada ao programa dos Consórcios.

Uma entidade de assessoria às MPMEs n~o pode ter uma
estrutura de multinacional, os orçamentos começaram a ficar
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mui.to caros.

Em s~o Paulo o CEBRAE começou a cobrir despesas de
ou t r-os

locais~
programas com o dinheiro fornecido pelos Consórcios

uma fonte de renda adicional. No orçamento havia~

por' e:-:emp1o ~ "pess:,oalde apoio" que nunca e rarn alocados nos

Cons6rcios~ o único apoio ao gerente era uma secretária.

A Electro Export se transformou em uma Comercial
Exportadora no momento em que os empresários verificaram que
a estrutura oferecida pelo sistema CEBRAE estava muito cara.
Mesmo com o CEBRAE cobrindo 307. dos gastos, os empresários
decidiram gerenciar o neg6cio sozinhos, sem utilizar mais
aquela estrutura, gerando maiores vantagens financeiras pela
queda dos custos operacionais. N~o precisavam de 1

correspondente, 2 secretárias e mais uma infinidade de
gastos previstos no orçamento do CEBRAE. Montaram uma
estrutura muito menor, com um gerente e uma secretária.

O CEBRAE queria unir um número muito grande de

Pegavam qualquer empresa~ sem analisar se ela

possuia um perfil que pudesse se transformar em exportadora.

N~o foi feita uma escolha adequada dos participantes.

Este erro aconteceu pela cobrança que havia de
resultados imediatos. Eles tinha que formar Consórcios e o

faziam em qualquer setor~ mesmo em setores inviáveis.

Todo mundo foi em busca de financiamento, subsidio~
para adquirir experiência ou participar de outros programas

do CEBRAE.

foi feito um trabalho de preparaç~o~ formou-sE-
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Consórcios absurdos~ alguns com produtos sem condiç~es para
a menos que sofressem mudanças radicais. o

mercado externo exige um minimo de qualidade~ sem a qual a
empresa n~o vai exportar nunca. Foi jogado muito dinheiro
bom em Consórcio ruim.

A idéia do Consórcio é boa desde que n~o se tente obter

resultados a curto prazo. Até mesmo para as grandes empresas

o resultado do comércio exterior é lento~ sempre vem a médio

e longo prazo.

o próprio Governo~ que sempre pregou uma politica de
longo prazo~ começou a exigir resultados imediatos e foi
desestimulando 0= empresas a continuar. Na verdade~ as
empresas procuravam o CEBRAE muito mais atrás do capital e

do subsidio do que para exportar.

As empresas que obtiveram estes resultados de curto
prazo continuam exportando até hoje. Aquelas que ainda
estavam em fase de preparaç~o no momento em que os subsidios
foram reduzidos n~o continuaram o processo. Neste momento~
acabaram-se os Consórcios.

1.12

Exportaç~o.
Como incentivar a criaç~o de Consórcios de

Hoje deveria partir de Associaç~es de Classe~ que
incentivariam as empresas associadas a formar Consórcios de

produtos complementares, financiando parte das despesas~ n~o

o total. No momento em que se dá tudo~ o empresárion~o se
compromete.

As associaçbes deveriam aproveitar a experiência das
empresas exportadoras para formar Consórcios com as
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empresas inexperientes.

A forma de subsidio deve ser diferente. Por exemplo~ o
CEBRAE começou subsidiando 80% depois 50% e depois 30%.

Justamente quando o sistema patrocinava apenas 30%~ as

empresas estavam mais preparadas e precisavam de um arranque

muito maior para colocar o produto lá fora~ incentivar as
viagens~ etc~ só que n~o havia mais recursos. Assim~ o

Governo e as entidades de classe deveriam entrar quando as

empresas estivessem preparadas.

1.13 o Cons6rcio de Exportaç~o é viável como uma
soluç~o aos problemas das MPMEs no comércio exterior?

Considero viável e a única alternativa.
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2 - Fernando Eustáquio Rodriguez

Consultor de Comércio Exterior no escritório regional
do SEBRAE em Belo Horizonte~ onde ministra cursos de
treinamento para micro~ pequenos e médios empresários

Possui experiência em promoç~o comercial no exterior,

morando 2 anos em Oslo, Noruega~ à trabalho pelo Itamarati.
É bacharel em Economia e Mestre em Administraç~o de

Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais

UFMG.

2.1 Import~ncia da MPME no comércio exterior
brasileiro.

A import~ncia é fundamental. Atua indiretamente

fornecendo produtos para as grandes empresas.

ainda~ 2/3 de t6do o volume exportado pelas

Fornece~

Trading
Companies, que sâo responsáveis por 1/3 das exportaç~es

brasileiras.

Acredita-se que mais de 50% dos produtos exportados se

originam nas MPMEs, se contabilizarmos o fornecimento às

grandes empresas.

Em Minas Gerais existem 600 empresas exportadoras,

sendo mais de 300 PMEs, principalmente no setor de pedras.

2.2 - As MPMEs est~o preparadas para atuar no mercado
externo?

Nâo estâo preparadas para enfrentar o mercado externo

diretamente. Muitas dificuldades impedem a sua atuaç~o
direta com maior intensidade.

2.3 Maiores dificuldades e problemas a serem
superados.
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Barreira de linguas~ desconhecimento das práticas e

legislaç~o do comércio exterior~ dificuldade na elaboraç~o

de documentos de exportaç~o~ dificuldades na obtenç~o de

linhas de crédito e financiamento~ desconhecimento de c~mbio

e transporte.

A MPME está condicionada ao mercado interno. A medida

em Que se abre ao comércio exterior ela tem Que se adaptar à

concorrência internacional.

2.4 - Soluç~es.

O Cons6rcio de Exportaç~o~ formado por um grupo de

empresas~ cada uma entra com uma parcela dos custos.

Contrata um especialista para fazer o trabalho de exploraç~o

do comércio exterior. Isto pode ser adotado tanto para

exportaç~o quanto para importaç~o.

2.5 - Opç~es para abordar o mercado externo,
e desvantagens

Há 3 opçôes para as MPMEs trabalharem no mercado

vantagens

externo:

Através das Tradings e das Comerciais Exportadoras~

Que é mais fácil~ porém é uma exportaç~o indireta~ na Qual a

empresa n~o fica sabendo para onde o seu produto está indo e

a Que preço esta sendo vendido. N~o controlando a

negociaç~o~ a tendência é Que se tenha um lucro reduzido. A

empresa fica nas m~os da Trading.

Através da formaç~o de Pools ou Cons6rcios de

Exportaç~o~ Que é mais dificil~ porém a empresa obtém acesso

às informaçôes e~ conhecendo o preço de venda~

maiores lucros;

pode obter
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- Atuar direta e individualmente~ que é o caminho mais
dificil~ longo e oneroso~ além de exigir maior preparo. o

potencial de lucro é grande, porém os riscos e custos também
aumentam.

2.6 Definiç~o de Cons6rcio de Exportaç~o e seus
objetivos.

Grupo de empresas que se associam para abordar o
mercado externo, seja para exportar ou para importar.

Unidas, fazem um programa de planejamento de custo, um
orçamento e cada empresa fica responsável por uma cota.
Assim, o custo dessa abordagem~ da pesquisa, da

negociaç~o e comercializaç~o dos produtos no exterior~ s~o

rateados entre as empresas.

Quanto maior for a semelhança entre as empresas~
melhor. o trabalho fica mais fácil e mais barato. Pode
haver produtos complementares, mas o trabalho de promoç~o e

pesquisa fica mais caro. O ideal é que os produtos sejam o
mais próximos um dos outros.

Objetivos:

Colocar as MPMEs em atividade no comércio exterior,
exportando seus produtos com qualidade e preços
competitivos~ assim como importando insumos essenciais à

melhoria de seu desempenho. Com o arrojo tecnológico e a

globalizaçâo da economia, o comércio exterior esta ficando
cada vez mais perto da MPME.

direta ou indiretamente~ no comércio
internacional é uma condiçâo de sobrevivência para essas
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empresas. Se um empresário ficar alheio a este processo~ seu

concorrente será mais competitivo~ adequando seu produto à

padr~es mais exigentes e produzindo melhor
importada.

2.7 - Vantagens e desvantagens.
VC!.ntagens:

O acesso à informaç~es e obtenç~o de maiores lucros. O

com tecnologia

empresário gerência suas atividades~ obtendo informaç~es
sobre como o produto é comercializado~ preço final e outras
informaçêíes importantes para a racionalizaç~o de suas
atividades e majoraç~o dos lucros.

O rateio dos custos~ o motivo pelo qual as empresas se
associam. Esta é a idéia básica do consórcio~ espalhado de

forma geral na economia~ desde condominios~ Onibus e avi~o.

O Consórcio é uma estrutura f Le x Lve L, Eventualmente
a empresa poderá utilizar-se dos serviços de uma Trading. As
empresas

agentes

poder~o em grupo ou individualmente~ contratat-
e representantes no exterior. Uma coisa

inviabiliza a outra.

O fato de dizer que existem 3 opçees~ n~o quer dizer

que n~o possa haver uma combinaç~o no meio de um projeto.
Dentre aquelas opçbes~ a posiç~o intermediária é o

ConsOrcio. No meio é a virtude. ~ um raciocinio ideológico a
favor dos Consórcios.

Desvan tCl.gens:

Ter que trabalhar com outras empresas. Cada empresário

tem a suc!.mentalidade~ ent~o ele tem que "aturat-" o outro.

As vezes um quer fazer uma coisa~ o outro n~o quer. ~ por
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isso que muitos Consórcios n~o funcionaram.

o problema básico é que os empresários s~o muito

individualistas~ um problema cultural do brasileiro~ que n~o

sabe trabalhar em grupo. Cada um quer ter maiores vantagens.

~ uma barreira cultural aos Consórcios.

2.8 Definiç~o de fracasso de um Cons6rcio de
Exportaç~o e fatores determinantes.

o fracasso~ seria a n~o realizaç~o de vendas em um

periodo de~ no máximo, 2 anos.

Seria~ ainda~ se durante estes 2 anos os empresários

n~o recebessem nenhum conhecimento a respeito de comércio
exterior. Em uma situaç~o limite~ na qual o Consórcio n~o

vendeu nada~ mas seus integrantes participaram de feiras,
conheceram novas tecnologias, novos produtos,

houve algum aprendizado.
pelo menos

Houve casos em Minas Gerais que à época do PRONAEX o

Consórcio n~o teve resultados positivos, porém alguns
participantes, os mais preparados para receber o

conhecimento oferecido~ assimilaram o processo e passaram a

atuar sozinhos no mercado internacional.

Teriamos, assim, o fracasso quantitativo~ n~o vender
nada; e o qualitativo, n~o aprender nada.

Acredito que uma empresa que entra em um Consórcio

sempre sai ganhando, se considerar os gastos com a estrutura

como um investimento. N~o se pode esperar retorno imediato.
o mercado internacional é de longa maturaç~o. Tem que
investir por um, dois anos.
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Um outro fator que gerou muitos fracasso foram os erros

nas escolhas dos produtos. Enquanto um Consórcio de calçados

demorava 6 meses para dar resultados~ um de cosmésticos
demoraria 6 anos. Produtos inadequados~ surpérfluos e de
dificil colocaç~o. Investiu-se muito~ por exemplo em
artesanato e confecç~o. Cada produto tem uma determinada
maturaç~o. Investiu-se até em um Consórcio de fabricantes
de doces e balas~ que durou 1 ano e n~o vendeu nada.

Teriamos~ assim o tripé do fracasso: Produto
inadequado~ Trader incapacitado e empresas agrupadas
artificialmente.

2.9 Definiç~o de sucesso de um Cons6rcio de
Exportaç~o e fatores determinantes.

Vender

aprendizado

e fazer com que as empresas evoluam no
das atividades relacionadas ao comércio

internacional, desenvolvendo produto~ embalagem, criando
novas etiquetas, melhorando a qualidade e preços.

Isso tudo é sucesso que se obtém porque o comércio
internacional só gera riquezas. Quanto mais se exporta~
maior a renda~ maior a importaç~o, melhor a produtividade,
melhor a rentabilidade, o preço~ a venda e assim por diante.
~ um. circulo cada vez mais real para o pequeno e médio
empresário.

o fim de um Consórcio n~o deve ser considerado seu
fracasso. Ele pode ser formado, funcionar bem~ adequar as
empresas à competiç~o internacional e ser dissolvido.

caso o Consórcio já fez sua parte e a= empresas
prosseguir individualmente.

Neste

podem
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2.10 A estrutura de um Consórcio de Exportaç~o no
Brasil.

Inicialmente n~o deve haver nenhum subsidio financeiro.

~ necessário preparar as empresas para entenderem o que é o

Consórcio. Preparando as empresas~ o Cons6rcio é uma
estrutura fácil de ser colocada em prática.

Deve-se tomar muito cuidado na escolha do Trader~ das
empresas envolvidas e dos produtos indicados. Se for um bom

Trader e as empresas forem compativeis~ comprometidas, e

fabricarem produtos viáveis ao mercado externo~ todas saem
ganhando. Em cima destes fatores pode ser criada uma

tecnologia na formaç~o de Consórcio. O SEBRAE pode fazer um

bom trabalho neste sentido.

Deve-se criar antes um curso de desenvolvimento
organizacional e de convivência. Contratar um profissional
da área para fazer um trabalho junto aos futuros
consorciados. Isto evitaria muitos problemas no meio do
caminho.

~ necessário sinergia e saber trabalhar em grupo. Este
é o problema principal de um Consórcio~ porque os problemas
técnicos com pesquisa~ promoç~o~ divulgaç~o e

comercializaç~o~ s~o controlàveis~ desde que se contrate um

Trader competente para gerenciar o Consórcio. Mas o problema

de incompatibilidade entre os consorciados é mais sério, e

sempre provoca a desagregaç~o do Consórcio. Tem que ser um

bom gerente que saiba cuidar também deste tipo de problema.

2.11 - Principais erros e acertos do CEBRAE no PRONAEX
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no inicio da década de 80.

o principal erro foi criar uma estrutura paternalista.

o estimulo n~o partia das próprias empresas~ era uma coisa
de cima para baixo~ ou seja, as empresas eram atraidas a

Inicialmente, o CEBRAE cobria 801. dos custos, quando

n~o subsidiava a totalidade. Havia empresas que n~o cumpriam

suas obrigaç~es e n~o pagavam nem suas cotas dos 201.

restantes. Isso cria um descompromisso~ ninguém é

responsável. o CEBRAE nâo era responsável~ os empresários

n~o se responsabilizavam, pois entraram de uma forma
gratuita. Ficavam todos responsáveis e ninguém

individualmente.

Aquele foi o grande erro~ apesar de a intenç~o ter sido

maravilhosa. A época ainda era de paternalismo~ aquele era o

enfoque. Hoje n~o teria mais condiçbes, o enfoque teria que

ser diferente.

Outro erro foi a arregimentaç~o de pessoas
despreparadas para gerenciar os Consórcios. Acredito que
hoje há mais recursos humanos preparados para atuar como

gerentes nos ConSÓrcios.

o CEBRAE errou na formaçâo dos grupos. Este erro foi

conseqüência dos subsidios que atraiam empresas interessadas

apenas nos recursos financeiros e em ter à disposiç~o~

durante muito tempo; uma pessoa estudando~ viajando e

partici~ando de feiras para vender seus produtos.

Ap6s a retirada dos subsidios nâo conseguimos formar

um grupo sequer.
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Acertos: A idéia de Cons6rcio era muito badalada no
exterior com divulgaç~o pelo CIC Coordenadoria de
Interc~mbio Comercial nas décadas de 70 e 80. A virtude foi

colocar em prática~ mesmo erradamente. Gastou-se dinheiro

colocando a idéia em prática. Muitas empresas aprenderam a

trabalhar no mercado externo. Mesmo fazendo errado~ pelo
menos se fez. ~ preciso errar para corrigir e evoluir~ é um

processo natural.

2.12 Como incentivar a criaç~o de Cons6rcios de
Exportaç~o.

o Cons6rcio deve ser incentivado pelo Governo e

Associaçôes de Classe através de material informativo~

pelas

como
livros e apostilas, e cursos sobre o assunto. Tanto os

cursos quanto o material didático devem ser pagos. O Governo

n~o deve criar Cons6rcio nem subsidiar sua formaç~o.

Neste sentido o SEBRAE pode contribuir~ dispondo de

técnicos aptos a prestar assistência gerencial e consultoria

na formaç~o dos grupos.

O SEBRAE pode~ ainda, participar na divulgaç~o da idéia

junto com as.Associaçôes de Classe. ~ preciso muito trabalho

em conjunto com Sindicatos de Indústrias, Federaç~es e
Associaçôes Comerciais.

2.13 Situaç~o Atual.
Após 1985 houve um trauma. Está na hora de começar de

novo. Nâo há nenhum Cons6rcio sendo desenvolvido pelo

sistema SEBRAE.
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3 - Nicola Minervini
Ex-gerente Senior do Departamento de Consultoria em

Comércio Exterior da KPMG Peat Marwick Dreyfuss
Consultor da ONU~

Comércio Internacional
da ALADI e do CCI Centro de

Instrutor em mais de 130 seminários nacionais e

internacionais

3.1 Importância da MPME no comércio exterior
brasileiro.

PMEs representam 95% do total das empresas
instaladas no Brasil. Se examinássemos a pauta de exportaç~o

brasileira~ encontrariamos uma maioria de grandes empresas~

empresas estatais ou multinacionais~ que fazem exportaç~o de

interc~mbio. N~o disponho de dados estatisticos sobre como

está a participaç~o da MPME na exportaç~o~ sem dóvida diria

que é inexpressiva~ considerando o parque instalado.

É inexpressiva porque assusta
injustamente os pequenos empresários~ que acham que é uma

complicada~ com um risco muito elevado. o

empresário é ainda desestimulado por gente que já tentou
exportar e o fez de maneira errada~ n~o seguindo um certo

roteiro~ ent~o se cria aquele medo inicial.

Se já nas grandes empresas há falta de
profissionalismo~ na MPME o problema é mais marcante.

3.2 - As MPMEs est~o preparadas para atuar no mercado
externo?

A PME n~o está preparada para a

excetuando-se casos rarissimos.
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Em 6 anos de trabalho de consultoria~ já realizei

centenas de seminários~ palestras. confer@ncias~ etc. N~o

posso dizer se há empresas tecnicamente preparadas para a

exportaç~o~ porque a exportaç~o é vista como uma válvula de

escape~ como venda de excedentes~ como uma salda para a

crise. Mesmo grande empresas encaram a exportaç~o como

salda~ muitas vezes como uma operaç~o financeira~ como uma

alternativa ao mercado interno.

A exportaç~o n~o deve ser uma alternativa ao mercado

interno~ mas sim uma postura empresarial que beneficia toda

a empresa.

3.3 Maiores dificuldades e problemas a serem

superados.
A exportaç~o é~ em si~ uma antitese do pensamento do

brasileiro tipico~ que pensa a curto prazo~ é imediatista e

gosta de improvisar. Exportaç~o~ por definiç~o~ é uma

operaç~o de médio a longo prazo~ e é um Ciência, mais do que

uma arte. Exige qualificaç~o, tecnologia. As empresas

desconhecem as barreiras que encontrar~o.

3.4 Soluç~es.

1 Através de uma conscientizaç~o a nivel

governamental.

Através do estimulo à capacitaç~o gerencial para

exportar. Em lugar de isentar o pagamento de tributos, que é

uma op2raç~o financeira~ estimular o empresário a se

capacitar.

3 - Aumentar o nivel de exigências para que uma empresa
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tenh.3.Iicenç.3.para exportar. Fazer um "VestibuI2t-"

3.5 - Opç~es para abordar o mercado externo,
e desvantagens.

vantagens

pequeno e médio empresário tem à disposiç~o,
basicamente~ as seguintes opçbes:

- Vender seu produto para uma Comercial Exportador2 ou

um2 Tr2ding. Eu diria para uma Comercial Export2dor2, porque

uma Trading provavelmente n~o se interessaria pela

de uma pequena empresa.

Uma Trading vai compr2r e revender. A empresa cont anua
vendendo como se fosse ao mercado interno~ se
desen\/olvendo para a exportaç~o. Muitas vezes a PME só vai
fic2.r com uma pequena parte da rSnumeraç~o~ a maior parte
vai ficar nas m~os da intermediária.

A segunda alternativa seria através de um Consórcio

de Export2ç~0. Ela poderia se juntar com outras empresas~

custos~ riscos e aprendendo em conjunto.
Tomemos como exemplo da Itália~ onde 35% das exportaçbes

acontecem via Consórcios de Exportaç~o.

Uma terceira altern~tiva seria através de um
Gerenciamento de Exportaçâo. Permite reduzir a margem de

risco e a margem de erro~ porque a PME está se apoiando em

uma empresa já existente e com experiência,

exportaçâo em nome da produtora.

é muito dificil que um PME monte a sua

que a.

própr i<3.

estrutura de exportaçâo~ por isto ter um custo muito

que n~o é suficientemente remunerado pela receita
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que irà gerar.

3.6 Definiç~o de Consórcio de Exportaç~o e seus
objetivos.

Um conjunto de empresas que com produtos similares ou

complementares que tenham sinergia entre eles se juntam para

reduzir ao máximo o custo e o risco da exportaç~o.

3.7 - Vantagens e desvantagens.
Vantagens: o empresário aprende junto com outros~

reduzindo os riscos. A empresa pode reduzir os custos
rateando o investimento na estrutura com as participantes.

A grande vantagem é começar em conjunto. A principal

vantagem pode ser vista como o aprendizado. Este aprendizado

só é possivel através do Consórcio de Gerenciamento de

Exportaç~o.

Outras vantagens se referem à melhoria da qualidade~ da

eficiência e diversificaç~o de mercado.

Desvantagens: O empresário n~o terá toda a estrutura a

sua completa disposiç~o~ porque esta estrutura também tem
que promover o produto dos outros. Mas uma vez que a empresa

crescer~ ela poderá se separar do Consórcio e seguir

sozinha.

Temos~ ainda uma desvantagem que é funç~o da postura

típica do latino~ que é extremamente individualista. Isto
dificulta~ porque o empresário pensa que o concorrente é um
inimigo e n~o um eventual parceiro.

A maior barreira~ sem d0vida~ é a de
mentalidade para trabalhar em grupo.
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3.8 Definiç~o de fracasso de um Consórcio de
Exportaç~o e fatores determinantes.

Um consórcio pode falhar conseguido
alcançar seus objetivos. como o aprendizado em conjunto. a

evoluç~o da empresa para seguir sozinha. Além disso~ em um

momento pode ser vantajoso fazer um Consórcio com um
concorrente para uma negociaç~o especifica~ em outros n~o.

As principais causas dos fracassos s~o~
Lndí.ví dualismo;

2 - Gerentes despreparados, sem experiência e kno\'-J-ho\<,\

3 Muitos participantes;

4 Produtos que n~o se complementam. n~o há sinergia;

5 Mercados mal escolhidos;

3.9 Fatores determinantes do sucesso.
1.•.. Todo mundo estar preparado, ter uma mentalidade

Para se associar a alguém. tem que vender um

pouco da sua soberania, da individualidade. O empresário tem

que estar preparado para isto, é um casamento.

2 - O empresário deve ter consciência de como funciona

um Cons6rcio antes de iniciar o processo.

3 - N~o fazer um Consórcio com menos de 4 ou mais de 10
per t í ci pai!tes. Menos de 4 ficaria muito caro para cada um,

mais de 10 ficaria impossivel de conciliar.

4 Escolher empresas que se complementem, que tenhét.m
sinergia entre elas. Fabricantes de produtos similares.

som·ente nos casos em que ét.demanda. fot-mui to gt-émde.

5 - ~ preciso haver uma liderança. Este lider deve ser
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um expert que venha de fora das empresas~ que nào esteja

ligado a nenhuma delas~ para coordenar o Consórcio. O

sucesso de um Consórcio está ligado à maneira de como o
get-ente liderará os participantes~ assim como em seus
conhecimentos e recursos técnicos.

6 - Escolher mercados promissores.

3.1121
Brasil.

A estrutura de um Cons6rcio de Exportaç~o no

Deve ter uma estrutura minima. Um e:·:ecutivo , uma.
secretária, um técnico assistente~ telefone, fax E uma verba

que permita a elaboraçào de pesquisas de mercado,

conjuntos, viajens, participaçào em feiras, etc.
catálogos

Pode-se manter a marca da empresa ou adotar a do

Mantendo-se a marca, a feita em
cori i unto, mas o contato entre a empresa A e o importador

X que escolheu o produto de A em um catálogo
conjunto de várias empresas.

O Consórcio pode ser Operacional ou Promocinal. O

lida com a parte de venda direta, cota.çi:les,
burocracia eproduçào. O segundo lida com a parte mais

do processo de exportaçào, faz-se uma feira em conjunto, um

catálogo, uma pesquisa, uma viajem.

3.11 Principais erros e acertos do CEBRAE no PRONAEX
no inicio da década de 8121.

Ft-a.cassou pelos motivos acima. Nào poderia dar certo.
Muitas empresas só participaram do processo para aproveitar

os incentivos qUE eram destinados a este fim. Nào se pode
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dar o peixe~ tem que ensinar a pescar.

3.12

Exportaç~o.
Como incentivar a criaç~o de Consórcios de

Quanto menor a presença do Estado~ melhor. Nós estamos

em época de mais empresa e menos governo.

o Governo poderia participar apenas no inicio. A
Coordenadoria de Interc~mbio Comercia - CIC~ ligada ao
DECEX~ poderia desenvolver uma intensiva aç~o promovendo

idéia dos Consórcios~ via escritórios regionais do DECEX e

do SEBRAE e via palestras periódicas nos principais centros.

Além disso~ a única aç~o governamental que poderia
ajudar seria a criaç~o da figura juridica do Consórcio de

Exportaç~o~ que até hoje inexiste.

Divulgaç~o e formaç~o: fazer palestras sobre o porque
dos Consórcios explicando sua estrutura e vantagens, junto à

Federaçbes das Indústrias de todos os estados~ Associaç~es
de Classe~ Sindicatos e empresas. A divulgaç~o também pode

ser feita por revistas especializadas.

N~o adianta empurrar o empresário para entrar no

negócio se ele n~o esta preparado. Ele tem que sentir a

grande vantagem do negócio.

3.13 o Consórcio de Exportaç~o é viável como uma
soluç~o aos problemas das MPMEs no comércio exterior?

~ a melhor soluç~o para as PMEs no Brasil, se n~o a
única.

Para a PME sobreviver em um mercado aberto às

importaç~es~ talvez a única saida seja exportar via
Consórcios de Exportaç~o e se tornar mais competitiva.
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CAPITUL.O VIII

ANALISE DOS DADOS



1 - A Participac~o da MPME no Comércio Exterior.
Segundo os entrevistados~ apesar de representarem mais

de 95% do total das empresas brasileiras~ as MPME têm pouca

import~ncia no Comércio Exterior Brasileiro~ a n~o ser se

considerarmos a participaç~o indireta destas empresas~ como

fornecedoras de insumos produtivos às grandes empresas~

privadas ou estatais.

As MPMEs n~o est~o preparadas para atuar de maneira

direta no mercado externo, devido aos seguintes fatores:

ausência de mentalidade exportadora~

postura imediatista do empresário brasileiro,

falta de informaç~es,

barreira de linguas,

desconhecimento das práticas e legislaç~o~

dificuldade na elaboraç~o de documentos,

dificuldade na obtenç~o de créditos e financiamento,

desconhecimento de c~mbio,

desconhecimento de transportes.

Os fatores acima, apontados pelos entrevistados~ foram

encontram similaridade com os temas abordados no Item 5 do

Capitulo IV desta Dissertaç~o.

Dois entrevistados apontaram o Consórcio de Exportaç~o

como uma maneira de transpor as dificuldades apontadas e

permitir uma maior participaç~o dessas empresas no comércio

internacional, pois agrupadas, as em~resas podem ratear os

custos de um departamento de Comércio Exterior, contratar um

especialista e obter crédito de maneira mais fácil.

Um dos entrevistados apontou, ainda~ a necessidade de
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haver uma conscientizaç~o a nivel governamental no sentido

de fornecer estimulos à capacitaç~o gerencial para exportar~

em lugar de fornecer estimulos fiscais.

2 - Os Canais de Distribuiç~o Disponíveis às MPME.
As MPMEs possuem~ basicamente~ 3 opç~es para atingir o

mercado externo:

Através de Comerciais Exportadoras ou Trading
Companies~ é o caminho mais fácil. No entanto~ a empresas

continua fazendo vendas internas. A intermediária compra o

produto da empresa e revende-o no exterior. A empresa n~o

absorve nenhum conhecimento de Marketing Internacional~ pois

n~o obtém acesso a informaç~es relativas ao preço de venda~

cliente=~ canais de distribuiç~o~ etc. A lucratividade

também é prejudicada neste tipo de operaç~o~ devido a falta

de controle sobre o preço. Estes aspectos foram abordados no

Item 6 do Capitulo 111 deste trabalho.

Atuar direta e individualmente~ ~ a maneira mais

arriscada~ dificil longa e onerosa. De uma maneira geral~

as MPMEs n~o est~o tecnicamente e financeiramente preparadas

para seçuir este caminho.

- A terceira opç~o seria através de Pools~ Cooperativas

ou Consórcios de Exportaç~o. N~o é um caminho t~o fácil
quanto a exportaç~o via uma Trading ou uma Comercial

Exportadora~ mas oferece vantagens significativas sobre

aquelas estruturas~ tais como o acesso à informaç~es~ o que

pode e1evar a lucratividade da transaç~o~ o rateio de

despesas~ a diminuiç~o do risco~ entre outros fatores.
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Segundo um dos entrevistados, uma das vantagens dos
ConsÓrcios é flexibilidade, podendo ser utilizado em
conjunto com outras opç~es, de acordo com o que for

conveniente para a empresa para cada produto ou pais.

3 - Os Objetivos de um Cons6rcio de Exportaç~o

Segundo os entrevistados, os objetivos do ConsÓrcio de

Exportaç~o s~o:

Preparar a empresa para exportar, proporcionando o

aprendizado em Marketing Internacional,

Colocar a MPME em atividade no comércio exterior,

exportando seus produtos com qualidade e preço

assim como importando insumos produtivos,

competitivo,

Inserir a~ MPMEs no comércio internacional como

condiç~o de sobrevivéncia.

4 Os Fatores que Levaram à Criaç~o dos Cons6rcios
Estudados.

Foram identificados, nos estudos de casos, os seguintes

fatores que levaram à criaç~o dos ConsÓrcios de Exportaç~o:

Necessidade de vender excedente de

ou por aumento de produç~o ou

produç~o ao

retraç~o doexterior, por

mercado interno,

Identificaç~o da necessidade de organizar uma

estrutura a fim de unir recursos e empreender operaçbes de

Marketi~g Internacional~

- Necessidade de desenvolver as exportaç~es de setores

específicos,

- Necessidade de organizar pequenas empresas tipicas de

setores Especificas a fim de adquirirem conhecimentos em
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Marketing Internacional e participarem a curto prazo do
comércio exterior~

Disseminar uma mentalidade exportadora entre seus
membros~ transformando a exportaç~o em uma atividade
Estratégica pErmanente~

Disponibilidade de recursos concedidos a

perdido por entidades governamentais para este fim~
fundo

Agregar empresas com potencial para se tornarem
exportadoras permanentes, agregando recursos para financiar
a participaç~o em feiras internacionais~ buscar novos
mercados e reduzir os custos de exportaç~o.

5 - As Vantagens dos Cons6rcios de Exportaç~o.

Os entrevistados apontaram as seguintes vantagens:

- O empresário aprende junto com os outros, reduzindo o

risco~

A empresa pode reduzir os custos rateando os

investimentos na estrutura com as participantes~

Melhoria da qualidade dos produtos,

Diversificaç~o dos mercados,

Acesso às informaç~es de comércio exterior~

Aumento da lucratividade.

Nos casos estudados~ foram identificadas as seguintes
vantagens pelas empresas participantes:

Disponibilidade de uma estrutura que prioriza as
export2ç~es das empresas~ que está sempre em contato direto

com representantes e clientes~ aprimorando o

relacio~amento com os clientes no exterior e mantendo o
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fluxo de transaçbes. Esta estrutura fez com que~ no caso da
Vi~os Argentinos, as produtoras n~o negligenciassem os
compromissos externos em funç~o da

interno~
retomada do consumo

A Vi~os Argentinos apontou~ ainda~ as vantagens
advindas do rateio de despesas e do aumento do poder de

barganha das empresas junto às autoridades governamentais~

clientes e representantes~

Racionalizaç~o dos meios de transporte,

o Consexport apontou a racionalizaç~o da

como a maior vantagem. Cada empresa fabricava o produto que
melhor se enquadrava a sua capacidade técnica e

experiência. As empresas se complementavam gerando uma
sinergia que possibilitou a criaç~o de novos produtos e

adaptaç~o dos mesmos ao mercado alvo. Esta vantagem também
foi apontada pelo Electro Export, gerando ainda ganhos em

qualidade e competitividade no mercado interno,

- O Accuran apontou a diversificaç~o de mercados, como
vantagem principal~ diminuindo a dependência das empresas
dos clientes internos~

- Além das vantagens acima~ LARA identificou o aumento
do conhecimento técnico em comércio exterior junto às
empresas por ele entrevistas (Conclus~es do Capitulo VI).

6 - As Desvantagens do Cons6rcio de Exportaç~o.
As seguintes desvantagens foram apontadas pelos
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devido ao individualismos dos empresários brasileiros~ que
n~o sabem trabalhar em grupo~

o empresário n~o tem a estrutura a sua completa
disposiç~:o~ pois esta terá que promover o produto de todas
as empresas~

O risco de agrupar empresa competidoras no mercado

Isto pode gerar conflitos~ além de prejudicar o

fluxo de informaç~es entre os participantes. O concorrente é

sempre visto como um inimigo e n~o como um eventual
perce í t-o.

7 - Definiç~o de Fracasso de um Consórcio de Exportaç~o.
Podemos

qualit.at í, vo:

O fracasso quantitativo é o n~o cumprimento dos

definir fra.ca.sso qu an t i tet í voo e o

objetivos estipulados quando da formaç~o do consÓrcio com

relaç~o a vendas no exterior~ reduç~o de custos e atividades
promociona.is.

Conforme podemos observar na Conclus~o do Capitulo VI
deste

LARA,
pora maioria das empresas entrevistadas

participantes dos 5 ConsÓrcios por ele estudados,
julgaram

reI CI. t i vo 11 ;

que seus ConsÓrcios obtiveram um
por terem alcançado resultados inferiores aos

planejados nos itens acima.

O fracasso total seria a n~o realizaç~o de vendas ao
exterior em um prazo de~ no máximo, 2 anos.

o fracasso qualitativo seria~ n~o conseguir transmi ti t-

conhecimentos Marketing Interna.cionêt.le às empresas
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participantes~ n~o permitir que as empresas se capacitem a

participar do comércio internacional.

Segundo os entrevistados~ o fim de um ConsÓrcio de

Exportaç~o n~o pode ser considerado evidência de seu
fracasso. Ele pode ser criado para cumprir um objetivo

especifico e ser dissolvido assim que atingi-lo. Pode ainda

ser dissolvido após ter capacitado as empresas a atuarem

sozinhas, cumprindo, assim~ seus objetivos.

8 - Fatores Determinantes do Fracasso.
Escolha de produtos inadequados~ supérfluos~ de

dificil colocaç~o, de baixa qualidade ou pouco competitivos.

Incapacidade técnica e gerencial do Gerente do

ConsÓrcio, que alem de bom Trader e negociadorl deve ser um

bom administrador de conflitos entre os participantes.

Empresas agrupadas artificialmente, atraidas por
vantagens financeiras ou fiscais, sem estarem preparadas

para trabalhar em equipe ou sem acreditarem na estrutura.

Individualismo.

Excesso de participantes.

Mercados mal escolhidos.

Falta de sinergia entre as empresas e entre os

produtos; produtos que n~o se complementam.

- Agrupamento de empresas concorrentes e fabricantes de

produtos similares

Nos caso relatados neste trabalho, foram identificadas

as seguintes causas de fracassos~

- Volume inicial de negÓcios insuficiente para apOlar a

estrutura.
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- Estrutura de vendas insuficiente para servir a todas
as empresas.

Incapacidade em desenvolver atividade promocionais.

N~o pagamento das cotas de participaç~o

das empresas membro
por parte

Falta de mentalidade exportadora das empresas
participantes~

permanentemente

que n~o se planejaram para participar

no mercado externo~ mas apenas para

atravessar um periodo recessivo do mercado interno.

No caso dos Consórcios financiados pelo PRONAEX~ o

corte dos recursos co~ o fim do programa foi colocado como
causa para a desativaç~o de 4 dos 5 casos. A exceç~o coube à

Electra Export~ que se desvinculou do sistema antes do seu

fim.

Falta de legislaç~o especifica no Brasil.

Falta de planejamento estratégico~ causando
dificuldades iniciais e comprometendo os resultados.

- Inexperiência dos funcionários do CEBRAE na

do programa.

N~o fornecimento~ por parte das empresas

participantes~ de informaç~es de amostras e outro materiais

necessários à promoç~o e venda dos produtos.

9 - Definiç~o de Sucesso de um Cons6rcio de Exportaç~o.

Segundo os entrevistados~ um Cons6rcio é bem sucedido

quando as vendas acontecem e quando as empresas evoluem no

aprendizado das atividades relacionadas ao comércio
internacional, desenvolvendo novos produtos~ embalagens~
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melhor2ndo a qualidade e o preço.

o Sucesso acontece quando o objetivo de

empres2.S para exportar foi alcançado. O resultado pode n~o

ser O Consórcio pode ser dissolvido e~ ainda

Cl.ssim~ as empresas participantes continuarem a atuar no

mercado e:·:tE.'t-no.

o Electro Export foi considerado como um Consórcio bem

sucedido por desvincular-se da estrutura do CEBRAE. O real

sucesso deste Consórcio advém~ conforme constatamos na

entrevista com seu ex-gerente~ da continuidade da atividade

exportadora de seu ex-participantes. Além disso~ as empresas

interagem sinergéticamente até hoje~ trocando informaç~es~

desenvolvendo atividades promocionais e de vendas em
conjuntc;~ tanto no mercado interno quanto externo. Es.te

Consórcio permitiu~ ainda~ o aprimoramento qualitativo e

técnico de seus participantes.

Ter i Cl.mos~ assim~ da mesma maneira que no fracasso~ o

sucesso quantitativo e o qualitativo.

10 - Fatores Determinantes do Sucesso.

Os entrevistados apontaram os seguintes fatores como

determinantes para o sucesso de um Consórcio de Exportaç~o:

As empresas devem ser preparadas {J./para aturem em

qrupo, devem tet-uma "mentalidCl.deconsor-c í é ve L'",

As empresas devem conhecer a estrutura~ os objetivos~

as vantagens e as desvantagens do Consórcio.

As empresas devem acreditar na idéia do Consórcio.

As empresas devem estar preparadas para investir em

uma estrutura que n~o trará resultados significativos à
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curto prazo. Devem ter uma mentalidade de longo prazo e n~o

cobrar resultados imediatos.

O Consórcio n~o teve ter mais que 1~ empresas~ a fim

de n~o comprometer o atendimento aos participantes.

Escolher produtos adequados aos mercados preteridos.

Escolher empresas fabricantes de produtos similares

que se complementem. Produtos similares e concorrentes no
mercado interno somente caso a demanda internacional for
grande e caso estes produtos sejam commodities~

produtos agricolas.

As empresas devem interagir sinergéticamente.

~ preciso haver uma liderança de fora das empresas.

como

Escolher mercados promissores.

Planejar realisticamente o Cons6rcio~

objetivos e planos de Marketing e Produç~o.
suas metas~

11 Análise das Estruturas Organizacionais dos
Cons6rcios.

No Brasil~ dada a ausência de uma legislaç~o

especifica~ como na Itália e na França~ os Cons6rcios devem

adotar a figura juridica das empresas Comerciais
Exportadoras e Importadoras S.A.

Sua estrutura deve refletir os objetivos do grupo~ mas~

segundos os entrevistados~ deve ser minima, contando com um

gerente~ uma secretária e um auxiliar. Esta estrutura foi
observada em todos os Cons6rcios patrocinados pelo CEBRAE.

A estrutura do Cons6rcio deve estar subordinada a um

Conselho Administrativo formado por representantes das
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empres2s participantes.

Os contatos comerciais podem ser feitos através do

gerente~ que pode~ ainda~ contratar agentes no exterior

mediante comiss~o~ conforme nos casos relatados pelo CCI.

A manutenç~o do Cons6rcio deve ser feita mediante

comiss~o~ posto que o sistema de cotas adotado pelos

Consórcios brasileiros geraram problemas de n~o cumprimento

das obrigaç~es por parte das empresas participantes. As

cotas devem ser adotadas somente no inicio das operaç~es do

Consórcio.

Conforme o Item 1 do Capitulo V deste trabalho~ os

Consórcios s~o associaç~es de orientaç~o externa~ que

se integrar vertical ou horizontalmente.

podem

As associaç~es que se integram horizontalmente, ou

seja, agregam empresas fabricantes de produtos similares e

concorrentes, s~o~ principalmente~ as agricolas. Isto foi

observado~ por exemplo~ no caso da Vi~os Argentinos, que

comercializava os vinhos a granel.

A integraç~o horizontal é mais recomendada em setores

industriais~ como nos demais casos estudados. Nestes

setores~ a associaç~o de produtores concorrentes levou ao

fracasso do Consórcio.

Os produtos podem ser similares, mas n~o concorrentes.

Este caso foi apontado como o ideal por 81% das empresas

participantes dos 5 Cons6rcios patrocinados pelo CEBRAE, por

otimizar o aproveitamento dos canais de distribuiç~o

externos.

A comercializaç~o de produtos complementares também é

213



~ecomendada po~ permiti~ a venda de uma linha completa de

p~odutos~ pe~mitindo a formaç~o de kits p~omocionais.

out~as estratégias de vendas.

A fo~maç~o de est~utu~as ecléticas~ para come~cializar

entre

qualquer tipo de produto~ de dive~sos seto~es~ n~o foi

recomendada por nenhum ent~evistado~ nem observada em nenhum

dos casos estudados.

12 As Atividades de Marketing Internacional
As emp~esas estudadas tiveram como fonte p~incipal de

info~m2ç~es sob~e as oportunidades no mercado exte~no os

ó~g~os governamentais~ e as rep~esentaç~es

pais de origem ou no exterio~.

comerciais~ no

As info~maç~es fo~am colhidas~ também~ em viagens

inte~nacionais dos gerentes e pa~ticipaç~es em fei~as.

As empresas participantes tive~am a oportunidade de

manipula~~ com maio~ ou meno~ g~au de eficiência~ todos os

elementos do Composto de Marketing Inte~nacional~ conforme

os casos ~elatados:

Atividades P~omocionais.

Adequaç~o do Produto~ modelo~ design~

adaptaç~es técnicas.

Cont~ole e adequaç~o do P~eço~ confo~me o mercado

qualidade e

consumido~.

Utilizaç~o de dive~sos canais de dist~ibuiç~o e

capacidade de decis~o sob~e os mesmos.

Confo~me exposto acima, a capacidade de controlar estas

va~iàvEis~ toma~ as decis~es co~~etas, assim como executa~

214



de maneira adequada um plano de marketing~ foram fatores

determinantes ao sucesso ou fracasso dos Consórcios.

13 - Os Principais Erros Cometidos na Implementaç~o dos
Cons6rcios de Exportaç~o no Brasil.

- Rápido crescimento da estrutura do CEBRAE ligada aos

Consórcios, gerando o crescimento das despesas a serem
pagas pelos cotistas.

- Cobrança por resultados imediatos a fim de justificar

o programa de incentivos.

Escolha inadequada de empresas para a formaç~o dos
Consórcios.

Escolha de setores e produtos

exportaç~o.

inadequados à

Ausência de um trabalho de preparaç~o dos futuros

consorciados.

- A estrutura paternalista do CEBRAE causou a formaç~o

de associaçbes artificiais, sem o real comprometimento dos

participantes, que foram atraidos pelos incentivos, n~o se

responsabilizando pelos resultados.

Escolha de profissionais despreparados para o

gerenciamento dos Consórcios

14 - Revis~o dos Pressupostos.
Pressuposto No.! - O Consórcio de Exportaç~o é uma

estrutura capaz de iniciar as MPMEs na atividade
exportadora.

A análise dos dados deste trabalho levou à

deste pressuposto.

Conforme salientado por LARA nas Conclusbes do Capitulo

confirmaç~o
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37~5% das empresas participantes dos 5 Con s ó r c í o s

estudados~ passaram a comercializar seus produtos nos
mercados internacionais após a sua participaç~o no Consórcio

de Exportaç~o. As empresas que já exportaram~ o fizeram de
rnane í.ra .í nd í.r-e t a ~ quando procuradas por compradores

87~5% das empresas n~o tinham condiç~es financeiras

para suportar os custos de distribuiç~o ao mercado externo.

75% das empresas n~o tinham condiç~es para suportar

os custos de promoç~o e vendas no mercado externo.

- 62~5% dos participantes declararam que n~o dispunham

de recursos humanos necessários para exercer as atividades

inerentes à exportaç~o.

Pressuposto No.2 - O Consórcio de Exportaç~o é uma

estrutura capaz de proporcionar o aprendizado de

Internacional às MPMEs.

Considerando-se que o aprendizado se processa através

Mad:.eting

do controle das variáveis de Marketing

pressuposto número 2 foi confirmado ••

De acordo com o modelo exposto no Item 5.4 do Capitulo

Intet-nacional~ o

IV desta Dissertaç~o podemos concluir que:

A exportaç~o através de um Consórcio oferece um grau de

cont r-o Le REGULAR sobre CI. ver í áve I "Canal de E:·:portaç~o".

Como REGULAR~ também~ pode ser classificado o grau de

controle sobre os "Canais de Distribuiç~o Ext.ernoa"~ uma vez

que 2 empresa tem pleno conhecimento sobre quais canais

est~o sendo utilizados~ mas n~o é proprietária dos mesmos.
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A empresa adquiri MUITO controle sobre a li Di s t t- i b L! i ç~:o

Fisica"~ ou seja~ o transporte do produto.
Nos casos estudados verificou-se um grau de controle

classificado como MUITO no que se refere à var í.é ve l

"Produto" , visto que as empresas tiveram inf ILl'ência nas
definiçÕes das especificações dos produtos, adequando-os aos
mercados consumidores. Quanto à qualidade dos produtos~
as empresas tiveram POUCA influ'ência~ pois os padr~es devem
ser aqueles do comprador.

As empresas que exportam pelos ConsÓrcios tendem a
obtet- t'lUITOcon t ro Le sobre CI.vCI.r-iá.vel"Preço" ~ que n2l:0 será.

definido por um intermediário, mas pela própria empresa,
adequando-o à realidade do mercado consumidor.

empresas adquirem MUITO controle sobre a va.t-i~.ve1
"PI~'omoçâ:o"~ se r esponsab í Iizando , atravé a do Consórcio, pe Io

seu planejamento~ custo e implementaç~o.

Conforme comentado acima, a eficiência e a competén c í a
das empresas na manipulaç2l:Odestas variáveis comp~e um dos

fatores que definiram o sucesso ou fracasso do Consórcio.
É inegável que~ efetivamente~ a.s empt-esas toma.ra.m

contato com as decis~es relacionadas às variáveis de
Marketing Internacional. Algumas manipulando-as de maneira
pouco eficiente e cometendo erros. conseguiram
resultados melhores, como no caso do Electro Export.

Pressuposto No.3 O aprendizado mercadológico e a
experiência obtida pelas PMEs junto aos Consórcios de

pet-mitem que esta.s mantenham atividades
exportadoras mesmo após a dissoluç~o do Consórcio.
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Devido limitaçbes colocadas na Metodologia deste
trabalho~ n~o foi possivel concluir sobre a confirmaç~o ou
rejeiç~o deste pressuposto~ uma vez que foram obtidas
informações apenas sobre um Consórcio após a sua dissoluç~o.

Pressuposto No.4 - A dissoluç~o de um Consórcio n~o deve ser

colocada como a evidência de seu fracasso.

De acordo com os entrevistados~ o objetivo do Consórcio
deve ser iniciar as empresas nas atividades de comércio
internacional~ permitindo o aprendizado em conjunto~ com
menores riscos e custos. Atingidos os objetivos
qualitativos e quantitativos~ o Consórcio pode ser
dissolvido~ permitindo que as empresas sigam sozinhas.

Um Consórcio pode~ ainda, ser criado como uma estrutura
temporária, com objetivos especificas.

Neste sentido, a dissoluç~o de um Consórcio pode ser

uma etapa natural na evoluç~o das empresas no aprendizado de

Marketing Internacional e na sua capacitaç~o competitiva.

o pressuposto número 4 foi~ portanto~ confirmado.
Pressuposto No.5 Os fracasso observados foram

causados por problemas de ordem comportamental.

Os fatores determinantes do fracasso dos Consórcios
aqui estudados~ assim como os fatores apontados nas
entrevistas, levam à rejeiç~o deste pressuposto.

Os problemas de ordem comportamental apontados~ como o
individualismo, problemas entre os participantes.

mentalidade de curto prazo, entre outros~ foram
conseqGentes da má implementaç~o desses Consórcios. S~o,
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portanto, decorrência de falhas no processo de

e formaç~o dos Consórcios.
p1Cl.nejamen to

Estes problemas, como a uni~o artificial de empresas,
por incentivos financeiros~ a associaç~o de

empresa.s·

ct-itérios
fabricantes de produtos concorrentes, a

para a escolha dos participantes,
falta. de

falta dea

preparo dos participantes antes da implementaç~o dos
Consórcios~

inadequa.dos
técnico dos gerentes, produtos

e mE'Tca.dos ma.I e·::;co 1hidos ~
causaram os fracassos aqui relacionados.

Conforme colocado nas entrevistas~ identificou-se um
"Tr Lpé do F ra c:a.s.so": Empresas, produtos e gerentes mal
escolhidos e mal preparados.
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PROPOSTA DE UMA ESTRUTURA COLETIVA DE COOPERAÇ~O

VOLUNTARIA ENTRE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

A realizaç~o deste trabalho leva a conclus~o de que o
fracasso na implementaç~o dos Consórcios na década de 80

deveu-se aos erros na implementaç~o do projeto coordenando

pelo CEBRAE. Sua maior virtude~ no entanto~ foi ter colocado
em prática uma idéia.

Deve-se~ agora~ olhar para trás e tentar aprender com

esses erros~ a fim de se propor uma estrutura coletiva capaz

de suprir as deficiência das MPMEs e prepará-las

sobreviver em uma economia aberta e internacionalizada.
para

-Conforme salientado no Item do Capitulo as
dificuldades para a implantaç~o de qualquer estrutura
coletiva relacionam-se~ em parte~ a tendência individualista
dos empresários~ que~ via de regra~ opbem-se a qualquer
forma de organizaç~o comum.

Um sistema de aç~o coletiva é a soma de forças
independentes e motivadas psicologicamente para um
determinado objetivo.

Assim~ o p~imeiro passo para a criaç~o de estruturas

coletivas deve ser a doutrinaç~o e o esclarecimento dos
empresários, visando a motivaç~o dos mesmos em torno de um
objetivo comum.

Palestras~ divulgaç~o~ distribuiç~o de material
informativo, entre outras aç~es~ podem ser coordenadas pelas

Associaç~es Comerciais, Sindicatos de Indústria, Federaçbes,
Confederaçbes, Universidades e entidades assistenciais~
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como o SEBRAE. Chamaremos estas entidades e associaç~es de

"estt-u.tut-asde aç2l:0coletiva".

A divu.lgaç~o deve ser em torno da idéia de se criar

Consórcios de Exportaç~o e Importaç~o. Deve enfatizar suas

vantagens e as possibilidades que esta estrutura proporciona

às empresa.s.

n deve contribuir apenas na etapa. de
divulgaçào Nenhum tipo de incentivo
f í n an c e í.r-o,

Confor-rneo

f í s cal ou. crediticio deve ser estendido •.

Item 1 do Capitulo V~ assim como nos casos

o incentivo financeiro e a participaç~o do

governo leva as empresas a adotarem uma atitude passiva~ nào

se responsabilizando pelos resultados.

Quando as empresas se comprometem financeiramente com o

estas adotam uma atitude ativa e participativa~

pois assumiriam todos os riscos inerentes ao empreendimento.

Após a etapa de divulgaç~o~ no caso de atividades

ligadas à exportaçào~ as estruturas de açào coletiva deverào

iniciar um trabalho de prospecç~o e identificaç~o de setores

e empresas com potencial para exportar.

npos a identificaç~o desses setores e

inicia-se a etapa de doutrinaçào~ ou seja, conscientizaç~o

dos empresários quanto ao potencial da estrutura coletivo de

cooperaçào, problemas~ vantagens e desvantagens.

minimiz ar'~ desta. forma., os problem2l.s

relativos ao individualismo e imediatismo. As empresas devem

estar conscientes do que significa trabalhar em grupo e que

os resultados vir~o à longo prazo.
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A p~óxim2 etapa deve se~ o de seleç~o das emp~esas. As
empresas que participarem desta etapa devem fazé-lo
volunta~iamente, ou seja~ devem desejar participar da
estrutura coletiva, unicamente por acreditarem no seu
potencial e identificarem-se com seus objetivos.

A seleç~o das emp~esas deve levar em consideraç~o a
cultura~ a capacidade produtiva, o produto e a sua
qualidade.

Devem ser eliminadas aquelas empresas que sejam
culturalmente n~o associáveis~ por serem individualistas, se
recusarem a promover adaptaç~es em seus produtos em suas
embalagens, etc.

A capacidade produtiva das empresas deve permiti~ a
implementaç~o de uma estratégia à longo prazo. Devem ser
eliminadas as empresas que apenas desejam desovar o

excedente produtivo temporariamente.

o~ produtos devem ser escolhidos de forma a se
complementarem sinergéticamente~ ou seja, podem ser
similares, desde que n~o concorrentes~ ou podem ser
complementares.

Os produtos devem ter qualidade similar, para que um
n~o comprometa o outro. A qualidade e o preço dos produtos
do Consórcio devem permiti~ a competitividade deste no
exterior.

Somente no caso de cooperativas agricolas ou
commodities~ os produtos similares e concorrentes podem ser
agregados.



No caso de se formarem estruturas coletivas visando à

importaç~o~ o processo de seleç~o é menos rigoroso~ uma vez

que empresas concorrentes podem buscar o mesmo fornecedor
externo sem haver troca de informaç~es entre elas. Neste
caso o Consórcio agiria somente como um comprador local
agenciando as compras das participantes, com a vantagem de

obter poder de barganha junto aos fornecedores e

racionalizar o transporte das mercadorias.

o Consórcio de Importaç~o se encarrega, ainda, de toda

a burocracia envolvida no processo~ liberando as empresas

destes problemas.

Após a seleç~o das empresas deve-se iniciar a

formalizaç~o do Consórcio~ que deve ser registrado como uma

Comercial Exportadora e Importadora S.A.

o capital inicial deve ser rateado entre os

participantes e suficiente para ~niciar as atividade do

Consórcio.

o~ objetivos do Consórcio devem ser definidos nesta

etapa~ lembrando que é fundamental que todas as empresas

se comprometam com estes objetivos~ que dever~o refletir os

interesses de cada um dos participantes.

Dp acordo com o Item 1.1.1. do Capitulo V, um dos

aspectos fundamentais ao bom funcionamento de um sistema

coletivo é a manutençâo da sua continuidade e integridade,
através da segurança de seus participantes amparados a um

sistema que defina precisamente seus objetivos, linhas de
autoridade e comunicaç~o, de maneira a minimizar

incertezas dos participantes.
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~ necessário que haja uma liderança. A presença de uma

liderança contribui para a estabilidade das linhas de
autoridade e comunicaç~o. Este lider deve ser o gerente ou

diretor do Cons6rcio~ que deve zelar pela manutenç~o e

continuidade do programa básico do Cons6rcio~ orientando-se

à luz de diretrizes básicas e estáveis~ que concedam um

sentido de legitimidade e permanência de seus objetivos.

A percepç~o quanto aos objetivos e diretrizes deve ser

homogênea entre participantes~ sob pena de gerar
conflitos internos, ameaçando a continuidade do sistema. É

necessário liderança e habilidade no sentido de selecionar e

orientar novos participantes e excluir os elementos que n~o

mais se orientam pelos objetivos do grupo.

A pr6xima etapa é o planejamento estratégico do

Cons6rcio~ que deve ser elaborado levando em consideraç~o as

limitaçbes técnicas e produtivas das empresas~ a vantagens

de cada uma~ as integraçbes sinergéticas entre os
participantes, os produtos~ os mercados alvo, a~ vocaçbes,

os interesses e os objetivos da integraç~o da empresa.

Deve-se procurar otimizar a identificaç~o dos objetivos

individuais com os objetivos globais do Consórcio.

É fundamental que os produtos sejam competitivos nos

mercados escolhidos~ assim como fundamental também é que o

Consorcio avalie sua real condiç~o de concorrer nos mercados

escolhidos.

Cuidado especial deve ser tomado quando da definiç~o

dos objetivos quantitativos de vendas; atividades
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promocionais e reduç~o de custos~ para que o insucesso n~o

seja conseqüência de metas irreais e de dificil

o que gera descontentamento dos participantes.

A estrutura funcional do Consórcio deve ser concebida
de acordo com os objetivos e com o plano estratégico

elaborado. Seja como for esta estrutura~ ela deve
proporcionar o apoio operacional à realizaç~o dos objetivos

do grupo.

Estruturas de cooperaç~o voluntárias s~o viáveis desde
que implementadas criteriosamente. As etapas acima s~o
apenas indicativas e resumem os aspectos abordados no

decorrer deste trabalho.

Um sindicato de pequenas ind6strias~ por exemplD~
poderia implementar um programa próprio de formaç~o de uma

estrutura coletiva de cooperaç~o voluntária entre seus
associados, que poderiam importar insumos produtivos e

exportar seus produtos, obtendo acesso a todas as vantagens

decorrentes do comércio exterior~ tanto das atividades de

importaç~o quanto de exportaç~o~

Introduç~o desta dissertaç~o.

conforme listadas na

Microempresários fabricantes de diversos produtos

poderiam se unir em estruturas cooperativas a fim de

exportar e importar, à exemplo do que já fazem os pequenos

produtores agr1colas.

As associaç~es coletivas de micro~ pequenas e médias
empresas possibilitam que estas empresas superem alguns de

seus problemas e carências, através de atividades
facilmente executáveis através de associaç~es, como
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consultoria, treinamento (orientaç~o interna) e realizaç~o
conjunta de atividades comerciais (orientaç~o externa).

A experiência negativa com os Consórcios de Exportaç~o

fez com que esta estrutura caisse em descrédito e gerou

dúvidas quanto as suas possibilidades. Prova disto é o fato

do SEBRAE dispor de uma estrutura de consultoria capaz de
orientar empresas neste sentido, e n~o conseguir formar
nenhum grupo desde que os incentivos

cortados.

Faz-sE necessário, portanto, conscientizar as MPMEs do

financeiros forma

potencial dos Consórcios de Exportaç~o e Importaç~o~ criando

estruturas coletivas de cooperaç~o voluntária~ fim de

alavaricá-Ias ao comércio internacional, como uma atividade

necessária à sobrevivência destas empresas a longo prazo.
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ANEXOS
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS
1 Qual é import~ncia da micro~ pequena e média

empresa no Comércio Exterior brasileiro.

2 - Estas empresas est~o preparadas para exportar?

3 Quais s~o os problemas e dificuldades a serem

superados?
4 - Quais s~o as possiveis soluç~es?

5 Quais s~o as opç~es para as micro~ pequenas e

médias empresas abordarem o mercado externo? Quais s~o as

vantagens e desvantagens de cada uma?

6 Defina Consórcios de Exportaç~o e seus objetivos.

7 Quais s~o as vantagens e desvantagens dos

Consórcios de Exportaç~o?
8 - Defina o fracasso de um Consórcio de Exportaç~o e

seus fatores determinantes.
9 Defina o sucesso de um Consórcio de Exportaç~o e

seus fatores determinantes.
10 - Qual é a estrutura de um Consórcios de Exportaç~o?

11 Analise os erros e os acertos do CEBRAE na

implementaç~o do PRONAEX na década de 80.

12 Como incentivar o surgimento de Consórcios de

Exportaç~o.

Governo?
13 - Baseado na experiência passada~ como deveria ser

Que papéis caberiam à inicitiva privada e ao

estruturado um Consórcio de Exportaç~o no Brasil?

14 o Consórcio de Exportaç~o é viável como uma

soluç~o aos problemas das micro, pequenas e médias empresas

no Comércio Exterior?
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