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RESUMO 

  
 
 

O presente trabalho aborda o papel das comerciais exportadoras para inserção 
internacional das micro, pequenas e médias empresas (MPMES) do Estado de Pernambuco. 
Com base em vasta pesquisa bibliografia, foram abordados temas sobre globalização e a 
inserção das MPMES no mercado internacional; aspectos teóricos referentes às MPMES; 
comercial exportadora, conceitos e experiências, buscando-se conhecer os aspectos 
econômicos, os procedimentos especiais e rotina de exportação dessas organizações, como 
também apresentar o desempenho das comerciais exportadoras no Brasil e no cenário 
mundial. Esta dissertação compreende procedimento metodológico, na qual utilizou-se de  
pesquisa de campo composta por dois questionários, um destinado à comercial exportadora  e 
o outro às MPMES do Estado de Pernambuco,  que utilizam os serviços das comerciais 
exportadoras. A pesquisa de campo teve como objetivo buscar identificar o perfil das 
MPMES de Pernambuco que exportam através das comerciais exportadoras; estabelecer as 
razões que levaram as MPMES a optarem pela exportação via comercial exportadora; e 
demonstrar a expansão das MPMES após o processo de internacionalização através das 
comerciais exportadoras. Os resultados obtidos  através da pesquisa de campo indicaram que 
as empresas que exportam via comercial exportadora estão mais estáveis no mercado, a 
maioria atua há mais de 7 anos; verificou-se também que há uma tendência dessas empresas 
necessitarem de maior qualificação de profissionais ligados ao comércio exterior; outro fator 
observado neste estudo é que grande parte das MPMES estudadas mostraram que a opção 
pela exportação via comercial exportadora foram principalmente, por essas organizações 
possuírem conhecimento do mercado externo, agilidade para efetuar as operações referentes 
às exportações, como também por proporcionarem mais segurança no recebimento das vendas 
realizadas pelas MPMES. Os números apresentados nesta pesquisa relataram também que 
50% das MPMES declararam que entre 60% a 90% do seu faturamento são advindos da 
exportação via comercial exportadora. Percebe-se através destes dados que a inserção ao 
mercado internacional via comercial exportadora pode ser uma ótima oportunidade para a 
expansão das MPMES do Estado de Pernambuco, com menos riscos na atividade de 
exportação, já que as comerciais exportadoras possuem estruturas adequadas para prospecção 
de mercado, logística internacional e conhecimentos específicos referentes à exportação, 
tornando-se forte aliadas das MPMES que não têm estrutura adequada e aporte financeiro, 
mas têm pretensão de inserirem-se no mercado internacional. 
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ABSTRACT 

 
 

 

This work approaches the role of trading companies or exporting commercial 
companies for the international insertion of micro, small and medium size companies 
(MPMES) in the state of Pernambuco. Based on a comprehensive bibliographic research, 
some themes concerning globalization and insertion of MPMES in the international market 
were covered; theoretical aspects related to the MPMES; trading companies, concepts and 
experiences, with the aim of understanding the economic aspects, special procedures and 
export routines from these organizations, as well as to present the performance of trading 
companies either in Brazil and in the global scenario. This dissertation is comprised of a 
methodological procedure, through which one used a field research composed by two 
questionnaires: the first one directed to trading companies; the other one directed to MPMES 
from the state of Pernambuco that contract the services from trading companies. The field 
research aimed at identifying the profile of MPMES from Pernambuco that export their goods 
through trading companies; establishing the reasons that led MPMES to choose an export 
operation via trading companies; and demonstrating the expansion of MPMES after their 
internationalization process through trading companies. The results obtained by means of the 
field research indicated that the companies that export via trading companies are more stable 
in market, most of them being active for more than 07 years; one also verified that there is a 
trend for these companies to need more professional qualification regarding foreign trade 
knowledge; another factor observed in this study is that the greater part of the target MPMES 
showed that the option for export via trading companies was mainly due to the fact that these 
organizations have knowledge about the foreign market, agility to proceed with operations 
related to exports, as well as to provide more security in receiving the sales undertaken by 
MPMES. The figures presented along this research also reported that 50% of the MPMES 
asserted that 60% to 90% of their revenues come from exports through trading companies. 
One realizes throughout these data that the insertion in the international market via trading 
companies may be a great opportunity for the expansion of MPMES in the state of 
Pernambuco, featuring less risks in exports once the trading companies have the appropriate 
structure for market prospecting, international logistics and specific knowledge related to 
exports, thus becoming strong partners for those MPMES that do not have appropriate 
structure and financial apportion, but intend to be inserted in the international market instead.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O comércio entre as nações torna-se cada vez mais importante a cada ano. O cenário 

econômico contemporâneo tem retratado a dimensão das mudanças e transformações, 

destacando-se padrões de desenvolvimento dos países, à proporção em que a  integração dos 

mercados tornam-se acessíveis para as organizações competentes e com visão do imaginário 

das transações internacionais (MELO JÚNIOR, 2003).  

Segundo Seitenfus (2004), as trocas comerciais estão ocorrendo de forma cada vez 

mais intensa e, conseqüentemente, incentivando o crescimento econômico, resultando uma 

maior prosperidade global. 

Os negócios internacionais são de fundamental importância na atividade econômica de 

grande parte das nações. Ludovico (2002, p. 1) ressalta que “esses negócios assumiram, no 

final do século, destaque muito maior do que se imaginava, principalmente com a 

globalização da economia.” 

De acordo com Torres apud Vazquez (2003, p. 17)  “A globalização internacional da 

economia faz com que os países intercambiem bens e serviços com mais rapidez, num fluxo 

que tende a ser cada vez mais ágil e interativo.” Com essa dinâmica global, Torres (2006) 

ressalta que, por um lado, aumentaram as ameaças aos negócios das organizações com a 

“invasão” de vendedores estrangeiros e suas diversas mercadorias e serviços, por outro, surge 

um mundo de oportunidades no âmbito global, possibilitando aos produtores locais buscarem 

um novo campo de atuação, o mercado internacional. Com isso, o mercado global mostra-se 

cada vez mais amplo, revelando diversas oportunidades, levando a uma maior rentabilidade 

das operações das empresas, fazendo com que as estratégias de crescimento no ambiente 

competitivo global tornem-se mais sólidas. Portanto, o autor afirma que buscar essas 
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oportunidades é o objetivo de organizações que visam à sobrevivência, crescimento e 

otimização de resultados.   

Nesse contexto de aumento do comércio entre as nações, ao se direcionar a atenção 

mais especificamente para o Brasil, verifica-se que, a partir da década de 90, com a abertura 

da economia e a crescente necessidade de geração de saldos positivos na balança comercial, 

aliadas à redução das barreiras comerciais entre os países, ao imenso fluxo de bens e serviços, 

à facilitação para os investimentos internacionais e à globalização, surgiram em nosso país 

várias transformações no cenário ambiental que engloba as empresas nacionais (KIM, 2007). 

Rocha e Mello (2002) afirmam que as empresas nacionais, após décadas de proteção 

de mercado e políticas de substituição através da importação, não estavam preparadas para 

enfrentar a competição internacional. No período dos anos 90, uma intensa reestruturação 

ocorreu na indústria brasileira, a qual permitiu um aumento na produtividade, na qualidade 

dos produtos e na satisfação dos consumidores. Foi nessa mesma década que surgiu um 

movimento em direção à internacionalização das empresas brasileiras.  

Dias Júnior (2005) ressalta que em vários países do mundo as empresas de pequeno 

porte são responsáveis por grande parte das exportações daqueles países, a saber: Dinamarca, 

com 46% das exportações; França, 26%; EUA, 30%; México, 51%; dentre outros. No caso 

das exportações brasileiras das empresas de pequeno porte, estas representam apenas 5% das 

exportações totais1.  

Em 2005, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) divulgou 

trabalho estatístico relativo à participação das micro e pequenas empresas (MPES) no 

comércio exterior, concernente ao período de 1998 a 2003. Esse relatório concentrou-se nas 

                                                 
1 Fonte: Dados da OECD para 1997. 
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MPES industriais, excluindo as de atividade comercial tendo em vista a pouca 

representatividade delas no setor de comércio exterior. Segundo esse trabalho, em 2003, o 

número de microempresas exportadoras foi de 2.627, com valor exportado de US$ 132,4 

milhões; as pequenas empresas, com 4.375 organizações, alcançou a cifra de US$ 1.382,8 

milhões, representando participação de 2,2% nas exportações totais das empresas industriais. 

De acordo com Maia (2006), é importante estimular as exportações das MPMES por 

elas serem importantes geradoras de emprego. Essas organizações são responsáveis pela 

geração de emprego e renda, tornando-se necessário o apoio governamental para a inserção 

dessas empresas no mercado internacional.   

Brum (2002) afirma que é necessário ampliar e diversificar a participação do Brasil no 

mercado internacional para promover o desenvolvimento do país. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

uma das formas de inserção no mercado internacional pode ser através das trading companies, 

ou comerciais exportadoras, empresas que surgiram com o Decreto-Lei 1.248/72, que criou 

condições para que elas possam atuar no Brasil. As operações dessas empresas são efetuadas, 

essencialmente, com o intuito de adquirirem bens no mercado interno para venda no mercado 

externo. Essas comerciais exportadoras são portadoras de conhecimentos específicos 

necessários para a inserção dos produtos no exterior, a saber: procedimentos comerciais, 

mercados e suas características, riscos comerciais e fiscais, procedimentos necessários à 

contratação de transportes e seguro, formas de pagamentos, financiamentos disponíveis, além 

da cultura, idioma e costumes dos países destinatários dos produtos.  

Portanto, diante do que foi elencado acima, as comerciais exportadoras possuem 

estrutura adequada para prospecção de mercado, logística internacional, conhecimentos 
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específicos relacionados aos procedimentos de exportação, tanto fiscal como operacional, 

tornando-as fortes aliadas das empresas que pretendem exportar, mas que não têm recursos 

para desenvolver tal estrutura.  

Entendendo que as micro, pequenas e médias empresas são importantes para a 

economia e o desenvolvimento do país, em vista da sua alta empregabilidade e como fonte de 

distribuição de renda, este estudo tem como objetivo geral identificar a importância das 

comerciais exportadoras para a inserção sustentável das MPMES no comércio exterior. Como 

objetivos específicos, tem-se: identificar o perfil das MPMES de Pernambuco que exportam 

através das comerciais exportadoras; estabelecer as razões que levaram as MPMES a optarem 

pela exportação via comercial exportadora; demonstrar a expansão das MPMES após o 

processo de internacionalização através das comerciais exportadoras.  

A estrutura do trabalho descreve, primeiramente, o processo de globalização e a 

inserção das micro, pequenas e médias empresas no mercado internacional, apresentando a 

formação histórica do processo de globalização; o comércio internacional e o comércio 

exterior brasileiro; a participação das micro, pequenas e médias empresas no comércio 

exterior brasileiro, além de enfocar as MPMES no contexto  mundial.  

Na segunda parte, serão apresentados os aspectos teóricos das micro, pequenas e 

médias empresas, expondo os conceitos fundamentais referentes a essas organizações. Logo 

após, será apresentada uma visão evolutiva no contexto histórico-econômico dessas empresas, 

com o objetivo de ilustrar a importância delas no processo de desenvolvimento tanto social 

como econômico, principalmente por serem elas importantes geradoras de emprego e renda.  

Em seguida, serão abordados os conceitos e experiências da comercial exportadora, 

enfatizando os conhecimentos da sistemática operacional dessas empresas no incremento das 
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exportações; descrevem-se, também, os aspectos econômicos da comercial exportadora no 

âmbito do mercado internacional, os procedimentos especiais, as rotinas de exportação de 

uma comercial exportadora, o desempenho dessas organizações no panorama brasileiro e, 

finalizando o capítulo, procura-se explicar a atuação da comercial exportadora no cenário 

mundial.  

Na penúltima parte serão apresentados os principais resultados de uma pesquisa de 

campo, iniciando com os procedimentos metodológicos e descrevendo os métodos utilizados 

para a consecução dos objetivos da pesquisa, ou seja, identificando o perfil das MPMES de 

Pernambuco, que exportam através das comerciais exportadoras. Também são verificadas as 

razões que levaram as MPMES a optarem pela exportação via comercial exportadora, além de 

demonstrar a expansão das MPMES, após o processo de internacionalização através das 

comerciais exportadora.   

Na última parte, serão apresentadas as considerações finais e recomendações a partir 

do trabalho realizado. 
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2 – A GLOBALIZAÇÃO E A INSERÇÃO DAS MICRO, PEQUENAS  E 

MÉDIAS EMPRESAS NO MERCADO INTERNACIONAL  

 

2.1 – Introdução  

Este capítulo descreve o processo de globalização bem como se refere à participação e 

posicionamento das micro, pequenas e médias empresas no mercado internacional.   

O trabalho tem o intuito de verificar a dimensão das mudanças e transformações no 

cenário mundial, na proporção em que a integração dos mercados apresenta-se acessível para 

as organizações com visão estratégica do comércio internacional. 

Com base nas informações obtidas neste estudo, busca-se verificar, a partir do 

procedimento histórico, a abordagem evolutiva do processo de inserção das micro, pequenas e 

médias empresas brasileiras no mercado internacional. 

Inicialmente serão apreciados aspectos sobre a formação histórica do processo de 

globalização, a partir do século XVI, com as explorações ultramarinas. Em seguida, enfatiza-

se o início da industrialização, tendo a Inglaterra como país pioneiro. 

Apresenta, também, o histórico do comércio internacional, através da evolução das 

exportações mundiais (1950 a 2006) e, em particular, a evolução das exportações brasileiras    

(1964 a 2006),  bem como a participação do Brasil, em percentual, nas exportações mundiais 

(1950 a 2006) . 

Por fim, serão abordadas informações relevantes sobre as micro, pequenas e médias 

empresas brasileiras e a importância delas no comércio internacional. 
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2.2 – Formação histórica do processo de globalização  

O processo de globalização tem proporcionado mudanças e transformações no 

mercado mundial, tornando-o cada vez mais competitivo e exigente. Nesse panorama, 

verifica-se que os mais entusiastas afirmam que a globalização estabelece uma nova era na 

história da humanidade, em que a interdependência entre os povos será tão intensa que as 

fronteiras nacionais desaparecerão (CARVALHO & SILVA, 2000). 

Diante desse cenário global percebe-se que, no plano econômico, a cada dia as 

políticas públicas que se referem a todos os atos que o governo faz ou deixa de fazer, afetando 

a sociedade, de uma forma direta ou indireta, perdem relevância, neutralizadas pelas forças do 

mercado. As corporações transnacionais são estabelecidas como agentes primordiais do 

processo, isso porque não devem lealdade a nenhum Estado-Nação e se fixam em qualquer 

parte do mundo em que o mercado ofereça mais vantagens para a expansão dos seus negócios 

(CARVALHO & SILVA, 2000). 

Ressalta-se, no entanto, que não há uma definição única para o tema globalização. 

Essa expressão tem sido utilizada de várias formas, tendo iniciado a partir do século XVI com 

a expansão da economia européia para regiões da América, Ásia e África. 

Entende-se, hoje, que a globalização nada mais é do que uma forma contínua do 

processo de crescimento das relações econômicas internacionais, em curso desde o século 

passado (CARVALHO & SILVA, 2000). 

Segundo Walters(1996) apud Giordano (1999, p.43), autor de língua inglesa, define 

globalização como “Um processo social na qual as limitações geográficas nos arranjos sociais 

e culturais diminuem e no qual as pessoas tornam-se cada vez mais conscientes que essas 

limitações estão diminuindo.”   
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Esse autor enfatiza ainda que esse processo permeia em três níveis da vida social: na  

economia – verificam-se os arranjos sociais para a produção, troca, distribuição e consumo de 

bens e serviços tangíveis; na política – são estabelecidos os arranjos sociais para  a 

concentração e aplicação de poder, envolvendo principalmente a troca organizada de coerção 

e  supervisão (militar, policial etc.) bem como as transformações institucionais dessas  

práticas, como: autoridade e diplomacia, que  podem determinar controle sobre a população e 

territórios; na cultura – firmam-se os arranjos sociais para a produção, troca e expressão de 

símbolos que constituem fatos, efeitos, significados, crenças, preferências, gostos e valores. 

Independentemente da interpretação, constata-se que a palavra globalização tem sido 

cada vez mais disseminada nos dias de hoje e, de forma geral, é compreendida através da 

existência de uma profunda interdependência, especialmente na esfera econômica entre os 

países (DIAS & RODRIGUES, 2007). 

Salvatore (2000) afirma: a interdependência econômica entre as nações não só é 

afetada pelas relações políticas, sociais, culturais e militares entre elas como também exerce 

influência sobre tais relações.  

Para Caves (2001), os países envolvidos num sistema de comércio internacional 

tornam-se mais competitivos porque as empresas nacionais, devido à concorrência das 

empresas estrangeiras, são pressionadas a investirem, principalmente, em capital humano e 

físico e recursos tecnológicos.  

No início do século XXI, as nações encontram-se cada vez mais interligadas, e isso se 

deve às várias mudanças da economia mundial provocadas, principalmente, pela globalização.  

A formação histórica do processo de globalização tem início no século XVI, com a expansão 

da economia européia a partir da intensificação de trocas comerciais com os continentes 
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americanos, africanos e asiáticos, através das grandes navegações, denominadas de expansão 

marítima. Nesse processo constitui-se o poderio de Portugal e Espanha, estabelecendo-se 

como principais pólos econômicos da Europa. Elevado grau de poder começa a se concretizar 

com o avanço marítimo, no Atlântico, com a descoberta, por Portugal, de uma nova rota em 

direção a Índia e com a descoberta da América, pela Espanha (DIAS & RODRIGUES, 2007). 

As explorações ultramarinas – zonas de colonização e feitorias comerciais dos dois 

países ibéricos (Portugal e Espanha), além de um incremento do comércio entre países 

europeus – deram início a um intercâmbio de mercadorias, incorporando-se novas regiões ao 

comércio originário da Europa, constituindo-se, a partir daí, de fato uma economia-mundo 

(DIAS, CASSAR & RODRIGUES, 2002, apud DIAS JUNIOR, 2005, p. 16).   

O mercantilismo, conjunto de práticas econômicas que foram construídas de diferentes 

modos pelas potências européias entre os séculos XVI e XVIII, caracterizou-se como 

importante papel na economia mundial, principalmente por promover uma verdadeira 

revolução comercial integrando a América, África e Ásia ao sistema econômico da época. 

Nesse período, foi desenvolvida a navegação no oceano atlântico, a produção manufatureira 

tornou-se sólida, aumentou a circulação de moedas e mercadorias, as operações financeiras 

expandiram-se – crédito, seguros e outras. A agricultura aumentou sua produtividade, a 

atividade de mineração se tornou mais intensa, cresceu a metalúrgica, desenvolveu-se a 

navegação por todo o globo e a divisão do trabalho se aprofundou, dando incentivo a uma 

grande acumulação de capital que favoreceu o surgimento da Revolução Industrial na segunda 

metade do século XIII, inicialmente na Inglaterra (DIAS & RODRIGUES, 2007).  

A Revolução Industrial, processo de profundas mudanças econômico-sociais, 

caracterizou-se, entre outros fatores, pela predominância da indústria na atividade econômica, 

como também pelo crescimento da urbanização (CAMPOS, 1988). 
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A Inglaterra foi o país pioneiro da industrialização, constatam-se grandes avanços 

tecnológicos que se iniciaram com a mecanização do setor têxtil. Invenções mecânicas como 

a máquina de fiar – capaz de fiar 80 quilos de fio de uma só vez, sob a responsabilidade de um 

único operário – o tear hidráulico e o tear mecânico aumentaram as suas potências quando 

passaram a ser conjugadas à máquina a vapor. Com o aperfeiçoamento, cada vez maior, das 

máquinas, expandiram-se tanto a produção como a geração de capitais (VICENTINO, 1997). 

A máquina a vapor começou a ser utilizada nos meios de transporte e, com isto, 

construiu-se a primeira estrada de ferro e o barco a vapor. O tempo das viagens foi reduzido, o 

custo dos transportes diminuiu, ocasionando aumento no volume das trocas, tendo como 

conseqüência a necessidade de se produzir mais, ampliando cada vez mais os avanços da 

industrialização (CAMPOS, 1988).  

Com as crescentes transformações econômicas, políticas e sociais do período que 

decorre do final do século XVIII e início do século XIX, originou-se a Escola Clássica da 

Ciência Econômica, tendo como um dos primeiros autores o economista escocês Adam 

Smith. Em seus estudos, ele deu ênfase ao comércio internacional, através da obra “A Riqueza 

das Nações”, uma das mais importantes da história do pensamento econômico em que ele 

defendia as seguintes idéias: 1- O mercantilismo ainda vigente na época deveria ser 

substituído por uma política de liberdade econômica, com o mínimo de intervenção do Estado 

na economia. Dessa forma, prevaleceria o interesse individual na atividade econômica, isto é, 

ao se explorar a atenção aos seus interesses individuais, a sociedade como um todo seria 

próspera; 2 – O mercado tornou-se livre, regulado pela lei da oferta e da procura; 3 – Com a 

expansão do mercado a humanidade seria favorecida pela crescente divisão do trabalho, a 

especialização, provedora de um progresso técnico contínuo e de um aumento incessante da 

produção (CAMPOS, 1988). 



 

 

21 

Considerado um grande defensor do liberalismo – doutrina econômica compreendida 

diante da ausência do intervencionismo estatal na atividade econômica de um país – Adam 

Smith defendia um comércio totalmente livre, sem preços ou barreiras alfandegárias 

tabelados, as empresas atuando segundo o regime da livre concorrência em nível global, 

formando-se os preços em função das características do próprio mercado, ou seja, através da 

relação entre a oferta de produtos, demanda de consumidores e eficiência das próprias 

empresas (DIAS & RODRIGUES, 2007). 

Conseqüentemente, uma vez eliminados inteiramente todos os sistemas, 
sejam eles preferenciais ou de restrições, impõem-se por si mesmo o sistema 
óbvio e simples da liberdade natural. Deixa-se a cada qual, enquanto não 
violar as leis da justiça, perfeita liberdade de ir em busca de seu próprio 
interesse a seu próprio modo, e faça com que tanto seu trabalho como seu 
capital concorram com os de qualquer outra pessoa ou categoria de pessoas 
(SMITH, 1983, v. 2, p. 147, apud DIAS & RODRIGUES, 2007, p. 
73). 

 

Além de Adam Smith, outros economistas eram defensores do liberalismo, tais, como: 

John Stuart Mill, David Ricardo e Jean Baptiste Say. Os principais argumentos defendidos 

por esses economistas, segundo Maia (2006), são:  

I – Divisão internacional da produção. O liberalismo defende a divisão internacional 

da produção. O país A produz arroz mais barato que o B; o país B produz café mais barato do 

que o A. Portanto, o país A planta arroz e não planta café; o país B faz o inverso, isto é, planta 

café e não planta arroz. Através do comércio internacional trocam café por arroz. Diante 

disso, a população dos dois países são beneficiadas porque passa a pagar menos pelo arroz e 

pelo café. Os países se concentram em atividades específicas e tornam-se especialistas naquilo 

que fazem.  

II – Melhor utilização dos recursos naturais. Não há um mesmo comportamento da 

natureza para todos os países. Existe diversidade de clima, de solo e de subsolo, fatores que 
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determinam produções diferentes. Diante disso, o liberalismo irá permitir o uso mais eficiente 

desses elementos de produção.  

III – Economia em escala. Os dois argumentos acima citados, divisão internacional da 

produção e melhor uso dos recursos naturais, permitem a produção em escala. 

Os economistas que são a favor do liberalismo dizem que essa doutrina gera também 

maior solidariedade porque a interdependência dos países proporcionaria uma maior 

confraternização internacional. Tem-se como exemplo a Europa, onde, no passado, as guerras 

eram freqüentes. Com a formação da União Européia, ocorreu a expansão do liberalismo entre 

os países associados; a paz ficou mais sólida. Vale salientar que a formação e 

desenvolvimento dos blocos econômicos baseiam-se nas proposições dessa doutrina, contudo, 

de acordo com Maia (2006), também existiram idéias contra o liberalismo:  

I – A liberdade escraviza. A liberdade sem o controle do Estado acaba gerando a 

formação de trustes, cartéis, oligopólios e dumping. 

O termo truste refere-se à fusão de várias empresas, tendendo sua formação para o 

monopólio. Com isto, o mercado passaria a ser manipulado pelo truste, estabelecendo preços 

e condições.  

O cartel ocorre quando vários produtores se unem, realizando um acordo comercial 

com o intuito de distribuir entre si quotas de produção e também para determinar preços.  

O oligopólio é definido quando um mercado encontra-se nas mãos de alguns 

concorrentes. Geralmente o oligopólio é constituído por empresas de grande porte, formadas 

por grupos poderosos, os quais destroem as empresas menores e, conseqüentemente, 

eliminam a concorrência, ficando donos do mercado.  
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O dumping é considerado quando o produto é vendido no exterior com preço diferente 

do custo de produção. 

II – Conflitos de interesses. Os interesses do Estado e das empresas muitas vezes são 

conflitantes e efetivamente se tornaram maiores após o crescente número de multinacionais. 

Enquanto os interesses do Estado estão mais voltados para a defesa do emprego, qualidade 

ambiental e balança de pagamento, as empresas, principalmente as multinacionais, que nem 

sempre têm sua sede no país, não estão preocupadas com esses problemas; o lucro é sua 

prioridade.  

III – Colonialismo. O liberalismo provocou o crescimento industrial dos países 

europeus, particularmente na Inglaterra. Como não tinha uma quantidade suficiente de 

matéria-prima, esse país pressionava, cada vez mais, os demais países a não se 

industrializarem, serem apenas meros fornecedores de matéria-prima.  

Com o processo de globalização cada vez mais efetivo, o liberalismo dos dias atuais 

admite algumas intervenções estatais com o propósito de evitar problemas para o povo. Com 

isto, o governo deve assumir questões, como alguns gastos sociais (seguro-desemprego, 

aposentadorias, assistência médica, educação) e a criação de barreiras alfandegárias, a fim de 

evitar que produtos estrangeiros, apoiados em dumping, prejudiquem a economia do país 

(MAIA, 2006).  

No mundo globalizado de hoje, a concorrência torna-se predatória entre empresas 

multinacionais. Os resultados anuais delas são superiores aos diversos países do mundo, com 

atuações intensas sobre o governo e estabelecimentos locais de menor capacidade de 

concorrência. Ou ainda, as práticas protecionistas observadas entre nações no mundo, sendo 

promovidas com maior relevância por nações desenvolvidas, defensoras dos seus mercados 
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contra outras nações com menos capacidade de desenvolvimento, são algumas das ações que 

colocam em questão os princípios da não-participação do Estado na atividade econômica e na 

proteção dos mercados nacionais (DIAS & RODRIGUES, 2007).  

Nesse ambiente global, grandes transformações começaram a ser percebidas 

mundialmente; progressivamente começaram a se formar uma rede de inter-relações 

financeiras, industriais, comerciais e tecnológicas entre as empresas, países e regiões. Esse 

fato acontece, principalmente, em detrimento das corporações transnacionais e das 

organizações multilaterais, tais, como, a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BIRD) (DIAS & RODRIGUES, 2007). 

Além disso, ainda segundo os autores, verifica-se que os avanços tecnológicos nas 

áreas de transporte, comunicação e informação, e a correspondente difusão de idéias e 

conhecimento pelo mundo todo, contribuem, decisivamente, para o processo de globalização. 

 

2.3 – Comércio internacional e comércio exterior brasileiro 

“O Mercado de fato é o mundo e quem for incapaz de perceber esse fato estará 

condenado a sumir” (O Estado de São Paulo apud Maia, 2003). O comércio internacional 

expandiu-se de forma que vem eliminando as fronteiras geográficas dos países.  No decorrer 

da história da humanidade, nações prosperaram e outras, não; isto depende do nível de 

desenvolvimento econômico de cada país, ou seja, dos seus recursos de capital, humanos e 

naturais.  
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Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

ocorreu uma evolução das exportações mundiais de 57, 2 bilhões de dólares, em 1950, para 

mais de 11 trilhões de dólares, em 2006, conforme o Gráfico 1, abaixo. 

Gráfico 1 - Evolução das Exportações Mundiais – 1950 a 2006 
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Fonte e elaboração: MDIC/SECEX, 2007 

Nos últimos anos, o histórico do comércio internacional brasileiro vem apresentando 

sucessivos superávits comerciais. O caminho das exportações foi escolhido pelo Governo 

Brasileiro como alicerce para o crescimento de sua economia. As exportações brasileiras, em 

1964, totalizaram US$ 1,4 bilhão; em 2006, chegaram à marca de US$ 137,5 bilhões, 

conforme dados no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Evolução da exportação brasileira de 1964 a 2006, em US$ milhões. 
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Fonte: MDIC/SECEX em fevereiro/2007. 

  

Observa-se no Gráfico 3 que a participação brasileira no comércio mundial vem 

diminuindo, visto que, em 1950, sua participação nas exportações mundiais era de, 

aproximadamente, 2,4% e, em 2005, ficou na marca de 1,2%.   
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Gráfico 3 – Participação do Brasil, em percentuais, nas Exportações e 
Importações Mundiais, de 1950 a 2006. 
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Fonte e elaboração: MDIC/SECEX, 2007 

Observa-se, então, que o comércio internacional vem apresentando rápido crescimento 

e que este pode ser um caminho para a consolidação dos negócios das micro, pequenas e 

médias empresas brasileiras, estimulando-as para a exportação, sendo importante o apoio 

governamental para essa inserção. 

 

2.4 – Participação das micro, pequenas e médias empresas no comércio exterior 
brasileiro.  

 

Historicamente, as micro, pequenas e médias empresas são celeiros de emprego, sendo 

um fator de geração de renda para a economia. Em 2001, as micro e pequenas empresas 

(MPES) empregavam, em todo país, 60,8% do pessoal ocupado no setor de comércio e 

serviços, contra 39,20% das médias e grandes empresas. Neste ano, a participação das MPES 

na receita destes setores apresentou o percentual de 22,3% e as grandes e médias empresas, 

77,7% em relação à receita total do setor naquele ano (IBGE, 2005). O Gráfico 4 apresenta a 

distribuição percentual da participação da receita total dos setores de comércio e serviços.  
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Gráfico 4 – Percentual de participação das micro, pequenas, médias e grandes 
empresas no setor de comércio e serviços, no ano de 2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Censo Cadastro 1994, Pesquisa Anual de Comércio 
2001 e Pesquisa Anual de Serviços 2001: Censo de empresas. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1991. Acima do título: Censos econômicos 1985. 

 
 

Observa-se, no Gráfico 5, que, apesar das grandes e médias empresas terem uma 

participação de 78% das receitas do setor de comércio e serviços, no emprego da  mão-de-

obra empregam apenas 39% contra 61%  nas micro e pequenas empresas. 

Gráfico 5 – Percentual de participação das micro, pequenas, médias e grandes empresas no 
emprego da mão-de-obra no setor de comércio e serviços, no ano de 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Censo Cadastro 1994, Pesquisa Anual de Comércio 
2001 e Pesquisa Anual de Serviços 2001: Censo de empresas. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1991. Acima do título: Censos econômicos 1985. 

De 1996 a 2002, houve uma expansão do número de microempresas no Brasil, tendo 

evoluído de 2.596.749 para 4.605.607, com crescimento de 55,9%, passando sua participação 
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no número total de empresas de 93,2% para 93,6% e, neste período, o número total de pessoas 

ocupadas passou de 6.878.964 para 9.967.201, com crescimento de 44,9% (SEBRAE, 2005).  

Em 2005, o SEBRAE divulgou trabalho estatístico referente ao período de 1998 a 

2003, sobre a participação das micro e pequenas empresas (MPES) no comércio exterior. Esse 

relatório concentrou-se nas MPES industriais, excluindo as de atividade comercial, tendo em 

vista a pouca representatividade delas no setor de comércio exterior. Segundo esse trabalho, 

em 2003, o número de microempresas exportadoras foi de 2.627, com valor exportado de US$ 

132,4 milhões; as pequenas empresas, com 4.375 organizações, alcançaram a cifra de US$ 

1.382,8 milhões, representando uma participação de 2,2% nas exportações totais das empresas 

industriais.  

Em agosto de 2006, o SEBRAE divulgou novos dados estatísticos sobre a participação 

das micro e pequenas empresa na exportação brasileira, referente ao período de 1998 a 2005. 

Os critérios utilizados para enquadramento quanto ao porte da empresa levaram em 

consideração o volume de exportação e o número de empregados nas empresas. Para este 

estudo, criou-se uma nova categoria, a Micro Empresa Especial (MPE), que são aquelas que 

empregam até 99 empregados e exportam mais de US$ 2.500 mil; o enquadramento está 

descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Enquadramento das MPES exportadoras, por porte 
Porte Pessoal empregado Exportação em US$ mil 
Micro Até 19 300. 

Pequena De 20 a 99 Mais de 300 a 2.500 

MP Especial Menos de 100 Mais de 2.500 

Média De 100 a 499  

Grande Mais de 500  

Fonte: SEBRAE, 2007 

 

 De acordo com o SEBRAE (2006), os valores exportados, por porte de empresa, está 

representado na Tabela 2. 

Tabela 2 – Número de empresas brasileiras exportadoras, segundo o porte da firma, em 
anos selecionados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte e elaboração: SEBRAE, 2006 
 

De acordo com Maia (2006), é fundamental estimular as exportações das micro, 

pequenas e médias empresas, por serem importantes fontes geradoras de emprego e renda; o 

apoio Governamental torna-se necessário para seu desenvolvimento e inserção no mercado 

internacional.   
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2.5 – MPMES no contexto mundial 

Nas últimas décadas, o processo de globalização de mercados que, cada vez mais, vem 

se tornando intenso devido à aceleração da abertura comercial e financeira das economias, da 

crescente mobilidade de mercadorias e fatores de produção, bem como da vigorosa 

competição pelos locais e estrutura de produção favoráveis à obtenção de baixos custos de 

produção e mão-de-obra, proporcionou a concorrência em níveis internacionais. 

Devido a essa forte ampliação do mercado, as empresas, qualquer que seja o seu 

tamanho, buscam novas formas de aumento de competitividade e de expansão de mercados, 

sendo a estratégia de internacionalização definida como uma das principais alternativas desses 

objetivos (OLIVEIRA, 2005).  

Segundo Porter (2004), há várias diferenças entre competir em nível internacional e 

competir em nível nacional, sendo elas intensificadas no desenvolvimento de uma estratégia 

competitiva internacional: diferenças entre os países no que se refere ao fator custo; 

circunstâncias diferentes em mercados externos; funções diferentes dos governos estrangeiros; 

diferenças em metas, recursos e capacidade de supervisionar concorrentes estrangeiros.  

Dentro desse contexto, salienta-se que, para as MPMES, o processo de 

internacionalização torna-se ainda mais complexo devido à dificuldade de se firmar os 

critérios de classificação das empresas quanto ao porte. 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Secretaria do Desenvolvimento da Produção e Departamento de Micro, Pequenas e Médias 

Empresas (2002), há diversas formas de entendimento referentes ao tamanho das MPMES em 

diferentes países:  
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CHILE  

Em 1999, havia no Chile 535.000 microempresas, 94.000 pequenas empresas, 13.164 

médias empresas e 6.066 grandes empresas. 

Segundo dados da consultoria privada “Intelecta”, elaborados com base em 

informações fornecidas pelo “Serviço Nacional de Aduanas”, em 2001, 22 grandes empresas 

foram responsáveis pela geração de 49,8% do total das receitas de exportação do Chile (17,64 

bilhões de dólares). Apesar de não existirem estatísticas oficiais precisas sobre o assunto, 

estima-se que as micro, pequenas e médias empresas alcançam, em conjunto, participação que 

oscila entre 15% e 20% do PIB e cerca de 80% do total da força de trabalho do país. 

 

ESTADOS UNIDOS  

A Small Business Administration (SBA) é o principal órgão Americano de apoio às 

MPMES e tem por uma de suas responsabilidades definir quais são os limites máximos para 

classificar uma empresa como pequena. Os critérios mais gerais estabelecem que:  

- Para a maioria das empresas manufatureiras e das indústrias de mineração, são consideradas 

pequenas empresas aquelas que tenham até 500 empregados; 

- Para as empresas não manufatureiras (nonmanufacturing industries: empresas que fornecem 

produtos de terceiros), pequenas empresas são aquelas que tenham receita anual média de até 

US$ 6 milhões. A receita anual média (average annual receipts) é medida com base nos três 

últimos anos fiscais completos da empresa.  

Entretanto, exceções a essa regra geral são descritas em diversos setores: 
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Construção Civil :  

- Construção em geral e construção pesada: receita anual média de até US$ 28,5 milhões; 

- Construção especializada (special trade construction contractors): receita anual média de 

até US$ 12 milhões. 

Indústria  : 

- Para aproximadamente 75% das indústrias manufatureiras: limite de 500 empregados; 

- Para as outras: limite de 1500 empregados. 

Mineração:  

Com exceção das prestadoras de serviço de mineração, todas têm o limite de 500 empregados. 

Comércio Varejista:  

- A maioria tem limite de US$ 6 milhões em receita anual média; 

- Lojas de gênero alimentícios, lojas de departamento, negociantes de veículos a motor e de 

material elétrico têm limites maiores. Nenhuma empresa tem limite acima de US$ 24,5 

milhões.  

Serviços:  

- O critério mais comum é o de US$ 6 milhões em receita média anual; 

- Programação de computador, processamento de dados e desenho de sistemas têm limites de 

US$ 21 milhões; 
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- Serviços de engenharia e arquitetura têm limites diferentes. O mais alto limite para empresas 

de serviços é de US$ 29 milhões; 

- Pesquisa e desenvolvimento e proteção ambiental são os únicos setores avaliados pelo 

número de empregados. 

Comércio atacadista:  

- Para as empresas desse setor que queiram participar de programas de financiamento, o limite 

é de 100 empregados; 

- Em outros casos o limite é de 500 empregados.   

De acordo com dados da SBA, as pequenas e médias empresas americanas empregam 

51% da mão-de-obra do setor privado (38% no segmento de alta tecnologia), respondem por 

75% dos novos postos de trabalho, contribuem com 51% da produção de bens e serviços do 

setor privado e representam 96% dos exportadores de bens. 

 

MÉXICO  

As microempresas empregam 1.079.220 pessoas (25,4% do total); as pequenas 

empresas, 500.379 pessoas (11,8%); as médias empresas 1.178.433 pessoas (27,8%); e as 

grandes empresas 1.474.290 pessoas, o equivalente a 34,8% do total. Juntas, as micro, 

pequenas e médias empresas empregam 65% da mão-de-obra mexicana. 
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ESPANHA  

Em 2000, o segmento responde por 60% das exportações espanholas e por 79,8% do 

emprego. Não há dados conclusivos sobre a participação do segmento no PIB espanhol. As 

estatísticas indicam, contudo, que 62% do total das vendas no mercado interno e externo são 

provenientes de micro, pequenas e médias empresas.  

 

GRÉCIA  

De acordo com a Organização Helênica de Pequenas e Médias Empresas e 

Artesanatos, na Grécia predominam empresas muito pequenas, mas intensivas em mão-de-

obra, características essas responsáveis, em parte, pela baixa produtividade e pelo menor PIB 

da União Européia. Existem aproximadamente 746.000 empresas. Dessas, as pequenas 

empresas representam 53,5% e as microempresas 44,1%. 

Em 1997, 86,4% do pessoal estavam empregados em PMES, dos quais 25,4% como 

autônomo, 30,5% em microempresas, 17,5% em empresas pequenas e 13,0% em médias. A 

Grécia tem a taxa de emprego mais elevada no setor primário (17,8%) de todos os países da 

União Européia, 23% da mão-de-obra está no setor secundário e 59,2% no terciário. 

 

REINO UNIDO  

No Reino Unido existem 3,7 milhões de PMES, representando aproximadamente 40% 

do PIB. Esse segmento apresenta um faturamento anual de 1 trilhão de libras e emprega mais 

de 12 milhões de pessoas (56% da força de trabalho). Entre 1995 e 1999, esse segmento foi 
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responsável por 85% dos 2,3 milhões de empregos extras criados no setor privado e por mais 

de 50% dos 3,5 milhões de empregos resultantes da expansão ocorrida no mesmo período. 

 

SUÍÇA 

As micro, pequenas e médias empresas representam 99% do número total de empresas 

da Suíça. São responsáveis por cerca de ¾ dos empregos do país e a quantidade crescente 

delas se deve particularmente às microempresas que, de 1985 a 1998, registram um aumento 

de 36%, passando de 203 mil para 276 mil unidades. No mesmo período, as pequenas 

empresas e as médias tiveram diminuição respectiva de 5% e 7%. Poucas PMES são ativas no 

comércio internacional: 86% não exportam e 79% nada importam.  

 

IRÃ  

As MPMES que fabricam produtos alimentícios, tapetes, têxteis, material de 

escritório, assim como outros bens de consumo duráveis respondem por 7% do comércio 

exterior. As micro-empresas empregam 7.830.955, as pequenas empresas 5.011.739 e as 

médias empresas 1.531.000 trabalhadores. Sua produção alcança 12,9% do PIB iraniano. 

 

AUTRÁLIA 

As PMES constituem a maioria esmagadora das empresas australianas não-agrícolas, 

ou seja, mais de 99% de 980 mil empresas (93,4% são empresas pequenas e 6,2% são médias) 
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foram responsáveis por 57% da produção industrial australiana, em 1999/2000, e respondem 

por 71% do emprego industrial. 

 

CHINA  

Os atuais parâmetros, estabelecidos em 1998, dizem respeito a indústrias 

compreendidas em 154 setores, agrupadas em quatro categorias (megaempresas, grandes, 

médias e pequenas empresas) e estão baseados no faturamento e nos ativos de cada empresa. 

Os novos critérios deverão compreender uma gama maior de empresas e estarão 

fundamentadas no seu faturamento e patrimônio total. 

Segundo “Relatório sobre o Desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas”, do 

Instituto Nacional de Estatística da RPC, publicado em 30 de agosto de 2001, há cerca de 8 

milhões de PMES em atividade na China, o que representa cerca de 99% do total das 

empresas chinesas. As PMES contribuem com cerca de 60% do PIB e são responsáveis por 

40% do faturamento e da arrecadação fiscal. As PMES foram também responsáveis por três 

quartos da oferta de emprego nas cidades, no período entre 1976 e 2000, coincidente com as 

transformações econômicas mais importantes que a China vem atravessando, tendo criado 

cerca de 230 milhões de empregos. Atualmente, cerca de 75% dos empregados do país estão 

vinculados às PMES. 

O mesmo relatório classifica as PMES chinesas em quatro categorias, de acordo com 

seu faturamento: de US$ 24,09 milhões a US$ 60,24 milhões; de US$ 12,05 milhões a US$ 

24,09 milhões; de US$ 6,2 milhões a US$ 12,05 milhões; e de US$ 602.000 a US$ 6,2 

milhões. 
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HONG KONG  

Em Hong Kong, as PMES, consideradas as empresas manufatureiras com até 100 

empregados ou as não-manufatureiras com até 50 empregados, são responsáveis por 98% 

(cerca de 300 mil) dos estabelecimentos empresariais e por 60% (1,4 milhões) da força de 

trabalho do setor privado, segundo o Departamento de Indústria e Comércio de Hong Kong. 

 

SINGAPURA 

Há cerca de 92 mil pequenas e médias empresas registradas no país, empregando 

aproximadamente 52% da mão-de-obra total. Estima-se que as PMES sejam responsáveis por 

30 a 40%  do valor total das exportações de bens produzidos no país (ou “domestic exports”). 

 

CORÉIA DO SUL  

As pequenas e médias empresas respondem a 36,9% das exportações coreanas e 

empregam 83,9% da força de trabalho (62,6% em empresas pequenas e 21,3% em empresas 

médias).  

 

TAILÂNDIA  

As pequenas e médias empresas representam aproximadamente 85% dos 

estabelecimentos da Tailândia, empregando mais de 60% da mão-de-obra.  
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De acordo com Puga (2000), a percepção no mundo a respeito da importância das 

MPMES começou a modificar, no início dos anos 80 e, mais recentemente, permite mostrar 

que o nível de importância torna-se maior com o avanço das empresas do setor de 

informática.  

Birch (1981 apud Puga 2000) aponta que “o que quer que seja que as grandes firmas 

estejam fazendo, elas não são mais as principais fornecedoras de novos empregos para os 

americanos”.  

Para Sauvant et al (2007), a partir da simples coleta de dados gerais dos mercados até 

a possibilidade de gestão à distância das operações, as inúmeras ferramentas disponíveis e 

acessíveis às PMES auxiliam na construção e desenvolvimento de estratégias de 

internacionalização das mesmas.   

     

 2.6 – Conclusão  

O crescimento acelerado do comércio internacional aponta hoje para o fato de que a 

internacionalização das empresas independente do porte e leva ao desenvolvimento, 

principalmente no que se refere à conquista de novos mercados em âmbito mundial.  

Neste capítulo, identifica-se, também, os inúmeros critérios de classificação das 

MPMES em vários países e o elevado grau de importância dessas empresas para a economia 

como um todo. 

No cenário brasileiro, o grau de participação das empresas no mercado internacional 

ainda é baixo, particularmente quando se trata das micro, pequenas e médias empresas. Por 

isso, tornam-se necessárias maiores iniciativas de apoio governamental à inserção 
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internacional das micro, pequenas e médias empresas. A velocidade nesse processo de 

incentivos é imprescindível, devido ao fato de elas serem importantes fontes de emprego e 

distribuição de renda, fatores relevantes para o bom desempenho da economia nacional e 

internacional. 
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3 – MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: ASPECTOS 
TEÓRICOS 

 

3.1 – Introdução 

Este capítulo abordará os aspectos conceituais sobre micro, pequenas e médias 

empresas e os diversos critérios de classificação, os quais variam de país para país. 

Estabelecer a relação quanto ao porte da empresa (micro, pequena e média empresa) 

dependerá das condições gerais apresentadas pelo país onde as empresas estão atuando:  

• Mostrará, no caso específico do Brasil, algumas das classificações empregadas, como, 

por exemplo, SEBRAE, BNDES e as Resoluções Mercosul GCM nº 90/93 e  GCM nº 

59/98.   

• Apresentará também informações pertinentes quanto aos critérios de classificação de 

alguns países, sendo constatadas as diversas formas heterogêneas existentes para 

classificar as empresas por porte. 

• Relatará a importância das micro, pequenas e médias empresas para a economia 

brasileira, principalmente em vista da sua alta empregabilidade, como também 

descreve as  informações relativas às principais variáveis ligadas à exportação. 

• E no final, apresentará os aspectos conceituais e o importante papel da comercial 

exportadora, para a economia brasileira, no que se refere ao seu desempenho no setor 

de comércio exterior. 
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3.2 – Conceitos fundamentais 

Para uma clara conceituação das MPMES, torna-se necessário, inicialmente, 

compreender em que consiste uma empresa, como também sua classificação por tamanho. 

Nesse contexto, salienta-se que há diferentes critérios estabelecidos para esta classificação, os 

quais conduzem a uma definição diferenciada de categorias. São inegáveis as dificuldades de 

aliar os diversos critérios usados para classificar as empresas de maneira precisa e pertinente.    

No entendimento de Alves (2001), empresa é uma entidade social, econômica e 

jurídica, de natureza flexível e elástica, podendo assumir várias formas, de acordo com suas 

funções, suas dimensões e a composição de seu capital. Podem ser pequenas, médias ou 

grandes; nacionais ou multinacionais; privadas, públicas ou de capital misto. A diversidade na 

abordagem é potencialmente infinita. No entanto, a empresa mantém sua identidade e função 

como núcleo básico da economia.  

Cassarro (1999) entende que “empresa é uma entidade jurídica que tem como 

obrigação apresentar lucro, lucro este suficiente para permitir sua expansão e o entendimento 

das necessidades sociais”. 

Para Tachizawa e Faria (2002), um dos maiores problemas que uma empresa enfrenta 

é a visão extremamente delimitada, setorizada, que a maioria das empresas tem delas mesmas. 

Isto conduz a conflitos e divergências operacionais que reduzem o resultado dos esforços. 

Portanto, a empresa deve buscar uma visão global e integrada, possibilitando, dessa forma, 

visualizar as relações de causa e efeito, o início, o meio e o fim, ou seja, as relações entre os 

recursos captados e os valores adquiridos pela empresa. Segundo os autores, empresa deve ser 

considerada como um conjunto de partes em contínua interação, constituindo-se num todo, 

orientado para determinados fins, numa incessante relação de interdependência com o 
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ambiente externo. Nesse enfoque, a organização é vista como um macrossistema aberto e 

integrado com o meio ambiente, compreendida como um processo que busca transformar 

recursos em produtos (bens e/ou serviços), em consonância com sua forma de gestão e os 

objetivos corporativos.  

Dessa forma, tornam-se bastante heterogêneos os critérios para a classificação do porte 

das empresas. Salientam os autores que isto é devido ao fato de que a definição do porte das 

empresas encontra-se diretamente relacionada às condições gerais do país em que atuam. 

Indústrias consideradas como pequenas para alguns países podem ser consideradas médias em 

países menores. 

Nos Estados Unidos, Itália e Japão, classificam-se as empresas levando em 

consideração fatores como número de empregados, capital, faturamento e patrimônio, os 

quais podem ser trabalhados em conjunto ou isoladamente. 

No caso do Brasil, as empresas são classificadas como micro, pequenas, médias e 

grandes empresas. Os fatores utilizados para a classificação são semelhantes aos dos outros 

países, a saber: número de empregados, volume de faturamento, patrimônio, entre outros. 

Os critérios são diversos para essa classificação, porém Morelli (1994) julga a 

possibilidade de dividi-los em duas formas: a primeira refere-se aos critérios qualitativos, que 

representam a forma de administração e o tipo de inserção no mercado; a segunda reporta-se 

aos critérios quantitativos, os quais descrevem as informações advindas de análise contábil 

das empresas e dos censos econômicos. 

Quanto ao critério qualitativo, o autor enfatiza que os elementos mais utilizados são: 

- O ingresso no mercado de capitais e as inovações tecnológicas; 
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- A existência de divisão de trabalho especializado; 

- O nível de especialização da mão de obra; 

- A existência de relacionamento pessoal entre administrador, empregados e fornecedores; 

- A existência de relações externas e internas de tipo essencialmente pessoal; 

- A ausência de um sistema de informação para a tomada de decisão; 

- A forma e o grau de concorrência; 

- O tipo de máquinas e ferramentas utilizadas; 

- A caracterização da tecnologia adotada (tradicional ou moderna, nacional ou estrangeira, 

capital intensivo ou trabalho-intensivo); 

- A existência de participação direta do proprietário no processo de produção; 

- A comercialização e/ou a prestação de serviços; 

- A falta de conhecimento e de utilização de modernas técnicas de administração.  

Para Morelli (1994), o maior empecilho referente à adoção dos critérios qualitativos 

encontra-se na dificuldade da análise. Já em relação aos critérios quantitativos, os elementos 

mais utilizados são: 

- O número de emprego; 

- O ativo-fixo; 

- O faturamento; 

- A potência instalada; 

- A produtividade; 

- O capital social; 

- O patrimônio líquido; 

- A participação no respectivo mercado.  
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As barreiras percebidas referentes aos critérios quantitativos estão na ausência de um 

sistema contábil organizado e na baixa precisão dos dados oriundos de levantamentos e  

censos econômicos.  

Diante do exposto, verifica-se que há diversos critérios para a classificação do porte 

das empresas, não existindo um único critério para tal classificação. 

Saldini (2001) aborda que a literatura brasileira apresenta definições sobre o assunto 

em pauta diante de parâmetros muitas vezes não correlacionados. No Brasil, para classificar 

as empresas quanto ao porte, os órgão oficiais, de forma geral, utilizam as variáveis 

faturamento e  mão-de-obra ocupada.  

Para o enquadramento das organizações como micro, pequenas e médias empresas o 

SEBRAE determina os seguintes critérios: 

• Microempresa – para a indústria, até 19 empregados e para o setor de comércio e 

serviços, 9 empregados; 

• Pequena Empresa – para a indústria, de 20 a 99 empregados e para o comércio e 

serviços, 10 a 49 empregados;  

• Média Empresa – de 100 a 400 empregados na indústria e 50 a 99 no comércio e 

serviços; 

• Grande Empresa – acima de 500 empregados na indústria e acima de 100 

empregados no comércio e serviços.  

A classificação de porte de empresa adotada pelo BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) e aplicável à indústria, comércio e serviço são: 
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• Microempresa – receita operacional bruta anual até R$ 1.200.000,00 (Um milhão e 

duzentos mil reais); 

• Pequena Empresa – receita operacional bruta anual superior a R$ 1.200.000,00 (um 

milhão e duzentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 10.500.000,00 (dez milhões e 

quinhentos mil reais); 

• Média Empresa – receita operacional bruta anual superior a R$ 10.500.000,00 (dez 

milhões e quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 60.000.000,00 milhões 

(sessenta milhões de reais); 

• Grande Empresa – receita operacional bruta anual superior a R$ 60.000.000,00                     

(sessenta milhões de reais).   

Do ponto de vista legal, o enquadramento das empresas em micro, pequenas, médias e 

grandes empresas, faz-se essencial, diante do fato de que a aquisição de créditos e incentivos, 

a isenção de impostos, programas de apoio à exportação, entre outros, ocorre em função do 

porte da empresa. 

Segundo o MDIC, importante órgão oficial para definições internacionais de Micro, 

Pequenas e Médias Empresas, assegura que, no Mercosul, a Resolução Mercosul GCM nº 

90/93, que instituiu a política de apoio as MPMES, traz os parâmetros de definição para essas 

empresas, diferenciadas por setor: (i) indústria; (ii) comércio e serviços. A Resolução 

Mercosul GMC nº 59/98, que dispõe sobre a Etapa II da referida política, mantém os mesmos 

parâmetros, conforme se pode observar na Tabela 3:  
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Tabela 3 - Definição de micro, pequena e média empresa no Mercosul. 

 

 

 

 

 

 

As MPMES não deverão estar controladas por outra empresa ou pertencer a um grupo 

econômico que em seu conjunto supere os valores estabelecidos. Além disso, deixarão de 

pertencer à condição de MPMES se durante dois anos consecutivos superarem os parâmetros 

estabelecidos.  

No entanto, verifica-se que, para obter uma definição no que se refere ao tamanho da 

empresa, se faz necessário selecionar a variável mais pertinente ao propósito da classificação 

e determinar parâmetros para essa análise.  

Segundo Melo Júnior (2003), para uma definição clara desse processo de 

classificação, deve-se salientar a extrema complexidade diante das proposições relacionadas 

ao desenvolvimento das MPMES, onde, para cada local, cada região e cada país, há estrutura 

e comportamentos diferentes para esses segmentos.  

         

3.3 – Micro e pequenas empresas  

No cenário atual, verifica-se uma atenção cada vez mais ampla em relação a empresas 

de pequeno porte. Isto se deve, principalmente, ao acréscimo de sua participação na economia 

nacional. 
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Na década de 1980, o desaquecimento da economia provocou o aumento do nível de 

desemprego e a conseqüente abertura de pequenos negócios tornou-se uma alternativa para os 

que se encontravam desempregados. Para Dias Junior (2005), em geral as MPES são 

constituídas apenas com a utilização da mão-de-obra dos seus idealizadores e somente a partir 

do seu crescimento é que surge a necessidade de um número maior de pessoas para realizar as 

atividades da empresa.  

De acordo com o SEBRAE (2007), de 1996 a 2002, houve uma expansão do número 

de microempresas no Brasil, tendo evoluído de 2.956.749 para 4.605.607, com  crescimento 

de 55,7% conforme a Tabela 4.  

Tabela 4 – Número de empresas formais, por porte, no Brasil. 1996-2002 

Porte 1996 2002 

Micro 2.956.749 4.605.607 

Pequena 181.115 274.009 

Média 20.652 23.652 

Grande 13.472 15.102 

Total  3.171.663 4.918.370 

Fonte: IBGE – Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE 
apud SEBRAE/UED, 2007) 

 

Com isto, a participação no número total de empresas aumentou de 93,2% para 93,6% 

e o número total de pessoas ocupadas, nesse período, passou de 6.878.964 para 9.967.201, 

com crescimento de 44,9%.  

Existem várias formas de conceito quanto ao porte da empresa. A Lei Geral das Micro 

e Pequenas Empresas (Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006) define como micro empresa 

aquelas que faturam até R$ 240.000,00, por ano, e como pequena empresa aquelas que, 

anualmente, faturam mais de R$ 240.000,00 até R$ 2.400.000,00.  
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O Governo do Estado de Pernambuco estabelece o enquadramento como micro 

empresa e empresa de pequeno porte a partir dos critérios: se é pessoa física ou jurídica, pelo 

volume de vendas e pelo volume de compras conforme Tabela 5. 

Tabela 5 – Enquadramento como micro e pequena empresa para o Estado de Pernambuco. 
 

Fonte e elaboração: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ-PE), 2007 
 

Segundo Montaño (2001), para uma melhor compreensão da micro e pequena empresa 

como uma organização produtiva, torna-se necessário, primeiramente, analisar sua estrutura. 

Para isto, são apresentados três aspectos fundamentais:  

• A Dimensão: numa organização produtiva, a dimensão deve ser considerada em razão 

de certos elementos: número de membros que fazem parte dessa organização, volume 

de produção e comercialização, custos de produção, ponto de equilíbrio, número de 

mercadorias produzidas e volumes de vendas, capital fixo e capital de giro, o mercado 

ao qual atende, volume de lucro, entre outros. A dimensão dessas pequenas unidades 

produtivas é reduzida no número de membro, como também no nível de produção e 

comercialização.  
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• Sua Complexidade: abrangendo tanto a centralização, que aponta o grau em que a 

autoridade e o poder estão concentrados – de forma ampla, as micro e pequenas 

empresas, por terem um reduzido número de membros e pela intensidade nas suas 

relações interpessoais, possuem um alto nível de centralização. 

• A Formalização: o grau de definição e explicação de objetivos, normas e planejamento 

e, também, o nível de cumprimento com as disposições legais – a micro e pequena 

empresa, em geral, não exibe os objetivos e normas explicitamente determinados, não 

planifica suas atividades, seus membros se relacionam num nível muito estreito e de 

alta informalidade, o relacionamento de forma legal da micro e pequena empresa com 

o estado também apresenta, na maioria das vezes, certo grau de informalidade (o que 

não equivale a identificar a microempresa com o chamado “setor informal da 

economia”), um elevado número de micro e pequenas empresas não obedecem 

algumas das normas legais dos sistemas previdenciários, trabalhistas e produtivos. 

O autor sintetiza que a micro e pequena empresa, de forma geral, mostra uma estrutura 

muito elementar. Ela é pequena – poucos trabalhadores, baixo volume de produção e 

comercialização e reduzido mercado e raio de incidência; pouco complexa – alto grau de 

centralização, com pouca estratificação e escassa divisão de tarefas e papéis; e, relativamente, 

informal – insuficiente definição explícita de objetivos, de normas, sistemas de sanções e 

recompensas, assim como irregular aplicação das Leis Sociais e Empresariais. 

No entanto, essa categoria sócio-econômica complexa e multideterminada é uma 

“pequena” ou uma “micro” empresa. Refere-se, em última instância, a uma organização 

empresarial-produtiva, definida através de sua dimensão mais do que por sua complexidade 

ou formalização. Podem existir pequenas empresas tanto formais como informais, porém, 

nem por isso essas últimas deixam de ser pequenas e nem empresas. 
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Dias Júnior (2005) aponta que os setores em que as micro e pequenas empresas têm 

alcançado êxito são os mais variados. Segundo Vieira (2002, apud Dias Júnior, 2005), em 

especial, as micro e pequenas empresas apresentam bom desempenho nas atividades em que 

há inovação tecnológica. Segundo o autor, essas empresas tendem a desenvolver atividades 

com alta intensidade de mão-de-obra; apresentam melhor desempenho nas atividades que 

requerem habilidades ou serviços especializados; apresentam bom desempenho em mercados 

pequenos, isolados, despercebidos ou imperfeitos; operam em mercados pouco conhecidos ou 

instáveis ou atendem a uma demanda marginal e flutuante; sobrevivem por estar mais perto 

do mercado e respondem rápida e inteligentemente às mudanças que nele ocorrem; 

sobrevivem criando seus próprios meios para contrabalançar as economias de escala. 

No entendimento de Dias Júnior (2005), as micro e pequenas empresas obtêm um 

papel significante no que concerne ao desenvolvimento e à maturação de uma economia 

saudável. 

Portanto, diante do processo de desenvolvimento, torna-se relevante a contribuição 

que elas prestam na geração de oportunidades de emprego de uma importante parcela de força 

de trabalho e para incentivarem o desenvolvimento empresarial.  

No Brasil, a importância das empresas de pequeno porte na geração de empregos é 

substancial; isto se deve ao fato de que mais de 65% dos postos de trabalho são gerados por 

elas, conforme a Tabela 6 .  
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Tabela 6 – Número de empregados, por setor, no Brasil, em 2001. 

 

Segundo dados do IBGE, no ano de 2004, o Cadastro Central de Empresas – 

CEMPRE – foi integrado por 5,4 milhões de empresas e outras organizações ativas, com 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, representando o segmento formal 

da economia. Desse total, 90,3% foram empresas; 0,3% órgão da administração pública; e 

9,4% entidades sem fins lucrativos. 

Essas unidades ocuparam 37,6 milhões de pessoas, das quais, 30,4 milhões (80,8%), 

como assalariadas e 7,2% milhões (19,2%) na condição de sócio ou proprietário do 

empreendimento.  

No mesmo ano, em relação ao porte das empresas, o pessoal assalariado e a massa 

salarial foram responsáveis por metade do emprego formal e 68,5% dos salários pagos pelas 

empresas. Nesse contexto, os dados apontam para uma redução na participação de emprego e 

dos salários nas empresas de maior porte entre 2000 e 2004 (-0,7 pontos percentuais e -2,0 

pontos percentuais, respectivamente), em contraposto ao aumento na participação das 

empresas com até 29 pessoas ocupadas, tanto no emprego como nos salários (+ 0,9 pontos 

percentuais e +1,7 ponto percentual).  
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Para Witttmann e Dotto (2004), é notória a importância das micro e pequenas 

empresas na economia nacional, as quais vêm ganhando maior valorização por parte de  

analistas econômicos, devido a seu elevado grau de geração de renda e de emprego e alta 

flexibilidade gerencial e operacional. As empresas de pequeno porte se espalham em ritmo 

acelerado, sendo hoje um dos mais relevantes segmentos da economia. 

Melo Júnior (2003) enfatiza que, devido à importância das MPES para a economia do 

país, sendo uma função agregadora no desenvolvimento nacional, se percebe a necessidade de 

amplas políticas públicas de apoio ao desenvolvimento deste segmento, seja para o mercado 

interno ou para a inserção no mercado internacional. 

No entendimento de Ruiz (2007), considera-se ainda a atividade de exportação como a 

forma de entrada mais utilizada pelas empresas no processo de internacionalização. As 

MPES, no entanto, têm papel significante na economia e deveriam participar de maneira mais 

ativa das exportações brasileiras.  

De acordo com o SEBRAE (2004), as MPES não-industriais representavam, no ano de 

2002, menos de 7% das exportações totais das MPES e menos de 0,7% do montante das 

exportações de todas as empresas, sendo que as firmas industriais são bem mais relevantes em 

termos de exportação.  

Em relação à baixa participação das pequenas empresas no comércio exterior 

brasileiro, Veiga e Markwald (1998, p. 50) atestam: “[...] parte-se, no Brasil, de um patamar 

reduzido de participação das pequenas empresas nas exportações”. 

Segundo o SEBRAE (2004), houve uma evolução em relação ao número de empresas 

exportadoras, por tamanho. Verifica-se que, após 1998, o número de MPES exportadoras 

cresceu bastante, como pode ser visto na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Número de empresas industriais, por tamanho, no Brasil. 

Tamanho Valor (US$ Milhões) Participação (%) 
  1998 2002 2003 1998 2002 2003 
Micro Industrial 102,8 126,3 132,4 0,3 0,2 0,2 
Pequena indústria 984,1 1223,2 1382,8 2,3 2,4 2,2 
MPE indústria especial 2335,6 1744,5 2251,2 5,4 3,4 3,6 
Média industrial 7974,4 7755,9 9637,5 18,5 14,9 15,4 
Grande industrial 31682,3 41089,4 49128 73,5 79,1 78,6 
Empresa industrial não classificada 37,7 2,6 0,7 0,1 0 0 
Total das empresas industriais 43116,9 51941,8 62532,7 100 100 100 
              
Empresa não industriais  7979,6 8350,6 10259,8       
Empresa não identificadas 3,2 10,3 188       
Total das empresas exportadoras 51099,7 60302,9 72980,5       
Fonte: SEBRAE, 2004. 

 

O mesmo relatório descreve que, além do acréscimo relevante do número de MPES 

nos últimos anos, é notório o número de empresas que passaram a exportar continuamente. As 

microempresas com exportação contínua (considera-se aquelas que exportam regularmente 

todos os anos) passaram de 17%, em 1998, para quase 50%, em 2003. No caso das pequenas 

empresas, o índice passou de 40% para mais de 65%, no mesmo ano. Motivações diferentes 

ou mais fortes vêm sustentando as MPES nas atividades de exportação, nos últimos anos. O 

SEBRAE (2004) apresenta os dados, representados na Tabela 8, sobre as exportações das 

micro e pequenas empresas industriais, segundo a freqüência exportadora.  
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Tabela 8 – Exportações das micro e pequenas empresas industriais, segundo a freqüência 
exportadora.   

Tamanho e freqüência 
exportadora Número de empresas Valor (US$ Milhões) 

  1998 2002 2003 1998 2002 2003 
Micro Industrial 2222 2674 2627 102,8 126,3 132,4 
Contínua 381 935 1303 28,6 66,3 84,5 
Descontínua 1090 904 547 49,7 31,3 20,7 
Estreante 751 835 777 24,4 28,7 27,2 
    
Pequena Industrial 3566 4271 4375 984,1 1223,2 1382,8 
Contínua 1470 2497 2899 620 1029,5 1210,3 
Descontínua 1554 1151 939 287,4 125,3 104,9 
Estreante 542 623 537 76,6 68,4 67,6 
  Participação (%) Participação (%) 
Micro Industrial 100 100 100 100 100 100 
Contínua 17,1 35 49,6 27,8 52,5 63,8 
Descontínua 49,1 33,8 20,8 48,4 24,8 15,6 
Estreante 33,8 31,2 29,6 23,8 22,7 20,6 
    
Pequena Industrial 100 100 100 100 100 100 
Contínua 39,7 58,5 66,3 63 84,2 87,5 
Descontínua 43,7 26,9 21,5 29,2 10,2 7,6 
Estreante 16,6 14,6 12,3 7,8 5,6 4,9 

Memo   
MPE industrial especial, 
média e grande industrial  3910 4183 4264 41992,3 50589,8 61016,7 
Contínua 2446 3364 3542 35234,2 49625 59927,2 
Descontínua 1176 621 556 6255,6 772,1 942,9 
Estreante 288 198 166 502,6 192,7 146,7 

 Fonte: As Micro e Pequenas Empresas na Exportação Brasileira (SEBRAE, 2004).  

 Observação:  

Exportadora contínua: exportou em todos os anos após a estréia no comércio exterior; 

 Exportadora descontínua: exportou no ano e já havia exportado anteriormente, mas interrompeu as 

vendas externas uma, ou mais vezes, entre o ano de estréia e o ano indicado na tabela; 

Exportadora estreante: exportou no ano, mas não consta dos registros de exportação da série histórica 

precedente.   

   

De acordo com o SEBRAE (2004), das MPES que desistiram de exportar, mais de 

95% foram iniciantes no ano anterior ou tinham um perfil de exportação descontínua, 
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mostrando que uma fatia desprezível de exportadores contínuos desistiu de exportar no 

período considerado (1998-2003).  

Nesse mesmo contexto, em relação ao destino das exportações das MPES industriais 

brasileiras, percebe-se que elas tendem a exportar mais para países latino-americanos do que 

as empresas de maior porte. Essas últimas exportam apenas 19% (do volume total exportado) 

para países da Aladi e Mercosul; as MPES exportam 37% (micro) e 27% (pequenas) para 

esses mercados. Em se tratando da Europa e dos Estados Unidos, o volume exportado é 

semelhante para todos os portes de empresa, mas uma grande diferença aparece novamente 

nas exportações para o resto do mundo, quando as empresas de maior porte apresentam 

índices de mais de 30% e as MPE de menos de 20%, provando que há um maior  grau de 

dependência das MPES em relação a mercados mais próximos.   

A entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2001, aparece 

como uma oportunidade ímpar de exportação para as empresas brasileiras, em geral, estando 

incluídas as MPES. Tal fato é relevante, na proporção em que, sendo membro da OMC, o 

governo chinês vem diminuindo substancialmente as tarifas de importação do país. E um 

mercado que representa mais de 20% da população mundial torna-se cada vez mais aberto 

para o mundo. Nesse ambiente de oportunidade para as MPES, certamente existem ameaças. 

Tornando-se um mercado mais aberto para o mundo, as empresas chinesas passaram 

também a competir mundialmente. As exportações chinesas vêm ampliando em ritmo veloz, 

ficando difícil a atuação de empresas menos competitivas de outros países.  

Quanto aos tipos de produtos exportados pelas MPES (manufaturados, 

semimanufaturados e básicos), constata-se uma grande diferença na comparação com as 

empresas de maior porte. Essas últimas exportam mais de 25% de produtos básicos, enquanto 
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as MPES exportam por volta de 7% do mesmo tipo de produto, sendo o restante de produtos 

manufaturados (mais de 80%) e semimanufaturados. Porém, apesar deste maior percentual de 

exportação de manufaturados por parte das MPES, diante da intensidade tecnológica dos 

produtos, o relatório do SEBRAE de 2004 verificou que a grande parte dos produtos (mais de 

80%) das MPES é de baixa e média-baixa intensidade tecnológica. As empresas de maior 

porte possuem mais de 30% dos produtos situados nas categorias de média-alta e alta 

intensidade tecnológica, indicando, dessa forma, maior disponibilidade de tecnologia por 

parte das médias e grandes firmas. Comparando o nível de dinamismo (quanto o comércio 

exterior do produto cresce anualmente para todos os países) dos produtos exportados pelas 

MPES industriais, elas apresentam apenas 3% do valor exportado com produtos muito 

dinâmicos (com crescimento maior que 12% ao ano). No caso das empresas de maior porte, 

elas apresentam um índice de 12% para a mesma categoria de produtos, em valores 

exportados em 2003. O índice exposto revela que as empresas maiores vêm lidando mais com 

produtos de maior crescimento no comércio internacional. 

Ao analisarem o Brasil e outros países, onde as MPES são mais bem-sucedidas nas 

exportações, Veiga e Markwald (1998) expõem dois fatores que seriam os mais importantes 

para tal sucesso: 1) o modelo de inserção produtiva, baseado na cooperação entre as empresas 

de pequeno porte ou entre as grandes empresas; 2) a montagem de uma rede pública-privada 

de instituições de apoio às exportações das empresas de menor porte, que busca diminuir os 

custos de transação vinculados à atividade exportadora.  

Pinheiro et al (2002) ressalvam a importância do papel das incubadoras para 

impulsionar exportações. Apresentam as diferenças entre as incubadoras tradicionais e as 

exportadoras, sendo estas últimas mais destacadas por obterem uma visão distinta (centrada 

no mercado internacional), um processo de seleção diferenciado (focado em empresas que 
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têm produtos com potencial exportador) e uma política de adição de parte da receita 

exportadora das empresas ao orçamento da incubadora. Os autores relatam também que tais 

incubadoras exportadoras têm o papel de substituir a utilização de empresas especializadas em 

comércio exterior por parte das MPES, isto porque estas não dominam os canais de 

comercialização externos e necessitam de auxílio nessa área.  

O processo de internacionalização produz para as MPES grandes oportunidades de 

desenvolvimento.  

Para Sauvant et al (2007), o processo de aprendizagem empresarial, diante do processo 

de internacionalização, iniciado com as exportações, é fortalecido com nítidos reflexo no 

desenvolvimento da organização e na capacidade de enfrentamento da concorrência no 

mercado doméstico.  

 

3.4 – Empresas de médio porte  

Os padrões estabelecidos pela Small Business Administration – SBA, pelos quais o 

tamanho de um negócio é considerado médio, admitem pontos, como o número de 

funcionários e outros estabelecidos em volumes de vendas e para grande parte dos setores 

industriais são demonstrados em termos de faturamento anual (LONGENECKER et al, 1997). 

Porém, há outros elementos que são utilizados pela SBA, pelo Bolton Committee da Inglaterra 

e pela Organização Internacional do Trabalho – OIT que, muitas vezes, criam barreiras para 

que se construa um conceito unívoco referente à empresa de médio porte (DIESTE, 1997). 

Estas variações são percebidas como obstáculos para os estudos comparativos elaborados em 

países diferentes ou por instituições, confundindo leitores, empresários e até pesquisadores.  
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Há conceitos diversos utilizados em diferentes países, a saber: Taiwan classifica a 

empresa de médio porte em função do valor do capital realizado; nos Estados Unidos, o 

critério de classificação é definido pelo número de empregados. Enquanto isso, o critério para 

classificar uma empresa como sendo de médio porte no Reino Unido e nos países da União 

Européia é cerca de duas vezes maior do que o adotado pelo Banco de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES. No caso do Brasil, o Serviço Brasileiro de apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE – utiliza como critério de classificação o número de 

empregados, bem como o setor da economia no qual a firma está inserida, ou seja, indústria, 

comércio e serviço, conforme discriminado na Tabela 9 (na página seguinte). 
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Tabela 9 – Critérios de classificação do tamanho das empresas (MPMES)  

                                                               Micro              Pequena                           Média 
 
Brasil 
BNDES (receita bruta anual)         US$ 400 mil        US$ 3,5 milhões            US$ 20 milhões 
Estatuto da MPE (receita bruta    R$ 244 mil          R$ 1,2 milhão 
anual)  
Receita Federal (receita bruta       R$ 120 mil          R$ 1,2 milhões                R$ 24 milhões 
anual)  
Sebrae 
– indústria (empregados)                             19                          99                             499 
– comércio e serviços (empregados)           09                          49                               99 
Canadá  
(empregados)                                 não há informação   não há informação               250 
Coréia do Sul  
– indústria (empregados)              não há informação               20                              300 
Estados Unidos   
empregados                                  não há informação   não há informação                 500 
Japão  
– indústria (empregados)             não há informação   não há informação                 300                                                                             
– setor atacadista (empregados)  não há informação   não há informação                 100            
– setor de varejo e de serviços    não há informação   não há informação                   50        
(empregados)                                                                        
México 
 – indústria (empregados)           não há informação            100                                 250 
Reino Unido e União Européia 
(receita bruta anual)                    não há informação US$ 7,1 milhões       US$ 40,4 milhões 
(empregados)                                               10                            50                          250 
Taiwan 
– indústria (empregados)            não há informação   não há informação                200                                                                                       
– comércio e serviços                 não há informação   não há informação                  50   
(empregados) 
– indústria (capital realizado)  não há informação   não há informação         US$  1,8 milhões                                         
– comércio e serviços              não há informação   não há informação          US$  2,4 milhões  
(receita bruta anual)                            

Fonte: Small Business Administration; OECD; Inegi (1998); BNDES; Sebrae; Receita Federal; UIA 
(1997); DTI (1999);Deloitte Touche Tohmatsu (1998); SMEA (1998); MOEA (1999a).a 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.Taxas de câmbio: R$ 1,75/US$; 
US$ 1,01/EUR; NT$ 32,74/US$.   
 

Para Cândido (2000), as PMES são fortes geradoras de emprego e renda, sendo vistas 

como o motor do desenvolvimento econômico de uma sociedade, uma vez que, por uma 

questão natural, os seus negócios são estimuladores da competência, produzindo intensas 

trocas nos participantes dos mercados e na política de preços e são permanentes fontes de 

inovação, visto que sua necessidade de desvendar e desenvolver novas oportunidades em 
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mercados, que se encontram inertes, obriga estas empresas a terem inovação como uma 

prática permanente, indispensável para a obtenção das devidas condições para a 

competitividade.  

Segundo Santos (1998), as PMES têm um importante papel econômico e social nas 

economias capitalistas referentes à geração de emprego e renda, obtendo uma série de 

vantagens, entre elas a sua grande capacidade de flexibilidade e agilidade para se adequarem 

às transformações ocorridas no ambiente nos quais se encontram inseridas. 

Amorim (1998), ao destacar as PMES no ambiente competitivo, relata que as 

dificuldades encontradas pelo parque industrial brasileiro podem ser reduzidas na medida em 

que o país se prepara para apoiar, de maneira sistemática, o crescimento de pequenas e médias 

empresas competitivas. Diante deste contexto, o autor salienta que as PMES podem, de fato, 

compor importantes estratégias de desenvolvimento econômico, levando a regiões inteiras 

uma maior competitividade, além de integrarem uma quantidade maior de indivíduos neste 

processo. 

De acordo com Souza & Bacic (1998), as PMES, de uma forma geral, conseguem 

agrupar as competências e qualificações para acompanhar rapidamente a dinâmica do 

ambiente. Associado a essa característica está sua maior capacidade de diversificação e 

flexibilidade. 

Mesmo sendo detentoras de sucesso e projeção do mercado, essas organizações 

possuem pontos que são percebidos como principais problemas na conjuntura econômica e 

que afetam aspectos da gestão, de poder em ações de negociação, custos e estratégias de 

mercado, entre outros, detalhados a seguir. 
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Segundo o autor, no tocante à gestão, as médias empresas apresentam problemas 

quanto à capacidade da delegação de atividades, falta de condução no desempenho dos 

negócios e escassez na perspectiva macroeconômica, elementos esses que fazem parte de um 

acervo de procedimentos percebidos como estratégicos para as organizações. No tocante ao 

poder de negociação, falham no aspecto de relacionamento com consumidores, fornecedores, 

entidades públicas e financeiras, onde existe a potencialidade de ganhos pelo relacionamento, 

explicado pela falta de respeito diante das políticas de mercado, conhecidas como estratégias 

do ganha-ganha; ainda podemos salientar diversas falhas como a ausência de políticas de 

custo, que podem ser associadas também a estratégias de mercado, como os ganhos pela 

política de preços e também pela falta de planos de vendas; deficiências nas análises micro e 

macro-econômicas e no desempenho de um papel de ganhos em escala, pela falta de capital 

de giro e baixos níveis de produtividade; a capacitação e a diversificação de produtos para a 

aceitação de mercado também fazem parte do rol, apresentado, de problemas pertinentes às 

médias empresas.    

Para Amorim (1998), no caso do Brasil, as PMES têm sido objeto de significativa 

relevância, nos últimos vinte anos, sendo, estas organizações, alvo de inúmeras políticas 

direcionadas para a criação de empregos e a promoção do crescimento, apesar de continuarem 

a enfrentar grandes obstáculos. Os principais empecilhos que prejudicam o desenvolvimento 

das PMES têm início nas dificuldades de acesso a vários instrumentos, tais, como: 1) insumos 

e componentes; 2) crédito; 3) tecnologia; 4) mercados; 5) órgãos públicos. 

O autor salienta ainda que grande parte dos problemas expostos pode ser sintetizado 

nas seguintes categorias: 1) falta de recursos próprios; 2) política de oferta de crédito 

inadequado; 3) ausência de pessoal qualificado; e 4) falta de predisposição para mudança, por 

parte dos seus dirigentes.  
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Para solucionar esses problemas, torna-se essencial a adoção de políticas que 

viabilizem a sobrevivência e o crescimento dessas organizações, envolvendo: 1) 

financiamento para criação e expansão; 2) programa de capacitação técnica e gerencial; 3) 

estímulo à regularização fiscal, trabalhista e previdenciária; e 4) criação de um sistema de 

informação de mercado e de oportunidades de negócios. Esses problemas não são de fácil 

solução, principalmente quando tratados pelas firmas de forma isolada. 

Souza & Bacic (1998) expõem que existe um conjunto de problemas inerentes às 

PMES, os quais se encontram inclusos em mercados competitivos, a saber: baixa 

produtividade, deficiências de marketing, baixa qualidade, tendência à imitação entre os 

competidores, entre outros. 

Os autores explicam que isto acontece pelo fato das PMES não alcançarem os dois 

requisitos básicos para acumulação: geração de valor e várias diferenças da oferta individual, 

visto que essas organizações possuem dificuldades de criar novos valores para os seus clientes 

e exibem continuamente igualdade dos valores oferecidos.  

Uma conseqüência dessas deficiências é que essas empresas encontram obstáculos 

para oferecer um sistema completo de valores. As carências de serviço e de aspectos 

complementares impossibilitam que seus produtos se tornem dominantes no mercado, 

ampliando-se espaço para a ação de concorrentes, na maioria das vezes, de grande porte, que 

acabam lançando um produto similar com as mesmas características e atributos, contudo, com 

um benefício maior, ocupando aquele nicho de mercado.  

De acordo com Cândido (2000), percebe-se que no Brasil, as PMES, após a abertura 

do mercado, têm exigido dos empresários uma constante preocupação com a capacidade 

competitiva dos seus produtos/serviços. Diante desse fato, tornou-se imprescindível a busca 
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em aumentar a qualidade, a produtividade, assim como a redução dos seus custos passou a ser 

o maior desafio das empresas brasileiras para concorrer com os produtos importados.  

Para recuperar o atraso, principalmente tecnológico e gerencial, as empresas 

necessitam investir em novas tecnologias, tanto de processo como também de produtos em 

nível da produção e no treinamento contínuo de seus recursos humanos. 

Superar esses desafios para as PMES torna-se um processo difícil devido às 

características e os problemas já citados.  

Portanto, inicialmente as PMES, de forma isolada, não têm condições de arcar com os 

investimentos necessários neste sentido. A solução mais adequada para essas organizações 

seria uma maneira de atuação conjunta e associativa, compartilhando os investimentos e 

benefícios resultantes de projetos conjuntos, incluindo troca de informações, partilhando os 

custos e benefícios de projetos gerenciais e tecnológicos objetivando a solução de problemas 

comuns (SANTOS, 1998). 

Segundo o autor, essa nova conjuntura organizacional, baseada em parceria, torna-se 

uma alternativa exeqüível para solucionar grande parte dos problemas enfrentados pelas 

PMES, as quais, ao atuarem de maneira articulada e em alianças, poderão atingir as devidas 

condições de sobrevivência, desenvolvimento e competitividade, podendo concorrer com 

grandes empresas e aumentar a sua fatia de participação de mercado no âmbito nacional e 

internacional (SANTOS, 1998). 

Coutinho e Ferraz (1995) mostram dois elementos básicos que dificultam a 

modernização das PMES no âmbito político, social e econômico brasileiro:  
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1 – A política industrial realizada ao longo dos anos não reconheceu o papel das 

micro, pequenas e médias empresas na inovação tecnológica e como geradora de emprego e 

renda. Eles enfatizam que a massificação do atendimento às necessidades das PMES irá 

permitir a formação de novos empregos, aproveitamento de mão de obra excedente oriundo 

da modernização tecnológica, ampla flexibilidade produtiva e viabilização de fornecedores 

qualificados. Esse novo posicionamento das PMES definirá uma nova postura dos 

profissionais, direta e indiretamente envolvidos, como também exigirá instrumentos 

adequados para análise e controle.  

2 – Nas empresas nacionais ainda sobressaem, de forma geral, organizações familiares 

e estruturas empresariais prematuras. O ambiente competitivo para essas empresas torna-se 

bastante difícil, envolvendo processos de fusão, especialização e parcerias com outras 

empresas, incluindo as estrangeiras. No caso das empresas de médio e de grande porte, essas 

se encontram em fase de transição, ou seja, direcionadas a uma administração mais 

profissionalizante.   

É importante ressaltar que a maioria dos problemas enfrentados pelas PMES, no 

Brasil, é semelhante em outros países, inclusive em países desenvolvidos. Apesar das 

dificuldades, cabe colocar a importância da PMES, tanto para a criação de empregos como 

para a produção, como funções essenciais no desenvolvimento econômico e social da nação. 

 

3.5 – Conclusão  

No cenário atual, torna-se evidente que as MPMES são elementos que proporcionam 

condições necessárias para a composição e dinamismo do parque industrial, seja do Brasil ou 
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de qualquer país, de acordo com os vários exemplos citados neste capítulo, onde se verifica 

que o ambiente econômico é alavancado por essas empresas.  

O conjunto das características das MPMES modernas na economia de uma nação tem, 

como fatores primordiais, aspectos relacionados à cooperação, às alianças, às parcerias entre 

produtores, fornecedores, usuários, consumidores e até mesmo entre empresas concorrentes. 

Estes fatores constituem-se num mecanismo capaz de solucionar a maioria dos problemas 

enfrentados pelas MPMES, as quais contribuem para o desenvolvimento econômico e social 

da região, além de construir seus próprios ambientes, seus próprios mercados, na medida em 

que buscam aliados para se unirem por meio de benefício mútuo.  

As MPMES representam um pilar fundamental para a economia de todos os países. No 

Brasil, é crescente nos últimos anos o interesse sobre o papel que as micro, pequenas e médias 

empresas podem representar no processo de desenvolvimento, tanto social como econômico, 

principalmente porque elas são importantes geradoras de emprego e renda. 
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4 – “TRADING COMPANY” OU EMPRESA COMERCIAL 
EXPORTADORA : CONCEITOS E EXPERIÊNCIAS 

 

4.1 – Introdução  

Neste capítulo serão apresentados conceitos fundamentais das empresas comerciais 

exportadoras, enfatizando os aspectos legais, passando por questões relativas ao seu 

funcionamento, às exigências da organização e os registros necessários para sua atuação no 

comércio exterior. 

Em seguida, será ressaltada a sistemática operacional das empresas comerciais 

exportadoras no cenário econômico global, apresentando-as em razão de sua estrutura, 

condições para que as empresas, que vislumbram o comércio exterior, sejam de pequeno, de 

médio ou de grande porte obtenham economias de escala, fator essencial para o crescimento 

econômico de um país. 

Abordam-se também peculiaridades dos negócios e características das operações com 

o fim específico de exportação, referentes aos seguintes fatores: responsabilidade por tributos, 

permanência em entreposto, incentivos fiscais, classificação das mercadorias brasileiras com 

finalidade de exportação, operações de mercado interno e substituição de mercadorias. 

Logo a seguir, serão mostrados os principais passos alusivos à rotina de exportação de 

uma comercial exportadora, a qual adquire uma maior amplitude, em virtude do 

entrelaçamento de suas providências em relação àquelas de competência do fabricante 

fornecedor da mercadoria, objeto do negócio. 
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Outra questão que será considerada refere-se ao panorama das empresas comerciais 

exportadoras no Brasil, sendo apresentado o percentual delas, por estado, os incentivos 

tributários no que concernem às exportações brasileiras e a atuação dessas empresas como 

força impulsionadora das exportações brasileiras.   

Por fim, serão efetuadas as considerações sobre as comerciais exportadoras no cenário 

mundial, a começar pelo Japão e, em seguida, pelos Estados Unidos, Equador e França. 

 

4.2 – Comercial Exportadora: conceitos fundamentais 

O conhecimento da sistemática operacional das comerciais exportadoras no 

incremento das exportações e na identificação de investimentos para as empresas, no âmbito 

mundial, torna-se, hoje, imprescindível, principalmente, devido a suas formas de atuação, 

vantagens e benefícios, incentivos fiscais e financeiros, visto que se trata de mais uma 

maneira de se trabalhar com bens e serviços no mercado internacional. 

Segundo Minervini (1997), verifica-se a utilização das comerciais exportadoras desde 

a época dos fenícios, passando pelas antigas sociedades européias, as quais exerciam 

atividades de trocas comerciais internacionais de mercadorias.  

Minervini (1997, p. 204) ressalta que “Trading Company é uma estrutura comercial, 

administrativa, financeira, com grande capacidade de detectar negócios, e concentrá-los nas 

diferentes partes do mundo”.    

Conforme Castro (2007), o desempenho das comerciais exportadoras, de forma geral, 

proporciona a ampliação de mercado e economia de escala, isto porque abre perspectivas para 

a expansão de mercados compradores, além de fronteiras domésticas, e permite a criação de 
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economia de escala na produção, a busca de novos mercados com maior poder aquisitivo, 

possivelmente proporcionando melhores preços de venda e maiores lucros, entre outros 

benefícios.  

Segundo Daemon (1998), as comerciais exportadoras são empresas que operam em 

espaço mundial e desenvolvem ações orientadas para seus próprios interesses, transacionando 

com produtos próprios ou de terceiros, dispondo de sistema de informação altamente 

especializado. 

O mesmo autor afirma que, dentre as funções mais corriqueiras das comerciais 

exportadoras, se destacam: compra e venda de produtos, representação de empresas, 

agenciamento de operações, financiamento e prestação de serviços pós-venda.  

O comércio internacional entre as nações tem se tornado mais intenso a cada ano. 

Conforme Seitenfus (2004), a economia globalizada vem possibilitando que empresas de 

qualquer nação efetuem laços comerciais, sejam elas estatais ou privadas, de pequeno ou de 

médio porte. As trocas internacionais estão ocorrendo de forma cada vez mais veloz e as 

comerciais exportadoras mostram-se, neste cenário, como facilitadoras e intervenientes nesse 

tipo de transação, estimulando o crescimento econômico, resultando em maior prosperidade 

global.      

De acordo com Vazquez (1999), uma empresa comercial exportadora no Brasil se 

constitui sob a égide do Decreto-Lei nº 1.248/72, com o objetivo de incrementar as 

exportações brasileiras. 

O mesmo autor descreve que essas empresas são bastante ativas no comércio 

internacional, podendo ser um canal de vendas, para o exterior, para as pequenas e médias 

empresas que não dispõem de estrutura suficiente para tal finalidade.  



 

 

70 

 

Segundo Nunes (2001), a origem e a regulamentação das empresas comerciais 

exportadoras, no Brasil, foram marcadas por um período de grande crescimento e 

desenvolvimento, conhecido como “milagre brasileiro”. Porém, esse crescimento e 

desenvolvimento foram seguidos de um intenso endividamento público. As empresas 

comerciais exportadoras aparecem como uma forma de tornarem mais dinâmicas as 

exportações brasileiras, visto que facilitam o acesso de produtos de empresas que não detêm 

condições de efetuarem vendas diretas ao exterior.  

As comerciais exportadoras surgiram com o Decreto-Lei 1.248/72, de 29.11.72, que 

criou condições para que as mesmas possam operar no Brasil. Essencialmente as operações 

dessas empresas são efetuadas com o intuito de adquirirem bens no mercado interno para 

venda no mercado externo. Elas são portadoras de um tratamento tributário diferenciado, de 

acordo com o art. 1º, do Decreto-Lei 1.248/72: 

Art. 1º. As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado 
interno,   quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim 
específico de exportação, terão o tratamento tributário previsto neste 
Decreto-Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação 
as mercadorias que forem diretamente remetidas ao estabelecimento do 
produtor-vendedor para: a) embarque de exportação por conta e ordem da 
empresa comercial exportadora; b) depósito em entreposto, por conta e 
ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro 
extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em regulamento.  

         Pelo Decreto-Lei 1.248/72, para que as empresas comerciais exportadoras possam 

usufruir, legalmente, dos benefícios fiscais, torna-se necessário que:  

1) Obtenham registro especial na Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) e na Receita 

Federal do Brasil ( RFB); 

2) Sejam constituídas sob forma de sociedade por ações; 

3) Possuam capital mínimo fixado pelo Conselho Monetário Nacional  
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No âmbito da Secretaria do Comércio Exterior (SECEX), as normas para adquirir o 

registro estão disciplinadas pela Portaria SECEX nº 36, de 22/11/2007, alterada em 

31.03.2008.  

É de notório saber que a exportação dos bens, em grande parte, é amparada por 

incentivos fiscais, como: a isenção (ou a incidência de alíquota zero) de impostos e 

contribuições (imposto sobre produtos industrializados – IPI), imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de telecomunicações 

(ICMS), programa de integração social (PIS). As vendas realizadas a empresas comerciais 

exportadoras, no mercado interno, dispõem dos mesmos benefícios das operações de 

exportação (NUNES, 2001).  

Para o Comitê de Comércio Exterior da Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), 

as comerciais exportadoras são empresas de grande porte, tendo em vista que devem possuir 

estrutura interna determinada e fiscalizada pela Aduana Brasileira, através dos auditores 

fiscais da Receita Federal do Brasil (RFB). Para abrir uma empresa comercial exportadora é 

exigido um alto aporte no seu capital social, mínimo de 703.380 UFIR's (unidades fiscais de 

referência, extinta em  outubro de 2001, cujo último valor divulgado para a conversão na 

moeda real foi de R$1,06 [um real e seis centavos]). Assim, o capital mínimo inicial é de R$ 

745.582,80 . 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), essas empresas são portadoras de conhecimentos específicos necessários para a 

inserção dos produtos no exterior, como: procedimentos comerciais; mercados e suas 

características; riscos comerciais e fiscais; procedimentos necessários à contratação de 

transporte e seguro; formas de pagamentos; financiamentos disponíveis; além da cultura, 

idioma e costumes dos países destinos dos produtos. Detendo conhecimento especializado, 
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estrutura adequada e o aporte financeiro necessário viabilizam a colocação dos produtos no 

exterior.  

As operações que são realizadas por intermédio das comerciais exportadoras se 

caracterizam, principalmente, por: 

- Exportação, de forma consolidada, de produtos de diferentes fornecedores; 

- Necessidade de menor capital de giro, devido às operações casadas; 

- Melhor atendimento aos clientes, por oferecer variada gama de produtos; 

- Redução dos custos operacionais; e 

- Atuação em diversos mercados.   

Quando uma empresa efetua exportação direta, além dos custos e providências 

exigíveis, há o risco potencial, que ocorre em todos os negócios, e que se agrava quando se 

trata de exportação.  

Entretanto, ao exportarem os seus produtos, via comercial exportadora, as atividades e 

os riscos inerentes ao comércio internacional são de responsabilidade das empresas 

comerciais exportadoras. Após adquirirem as mercadorias, constituídas ao amparo do 

Decreto-Lei 1.248/72, promovem a exportação, sem que os respectivos produtores – em 

grande parte, empresas de pequeno e médio porte que, de forma isolada, não teriam condições 

de exportar os seus produtos – precisem de algum conhecimento sobre os mecanismos 

relacionados ao comércio exterior (MDIC, 2008).    

Apesar das vantagens elencadas acima, Grisi e Britto (2001) afirmam que uma 

empresa comercial exportadora muitas vezes esbarra na falta de cooperação entre as empresas 

brasileiras e na falta de experiência na área de exportação, principalmente, por parte das 

PMES. Além desses fatores, bem mais que unir produtores de bens similares, freqüentemente 
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o esforço exportador busca a articulação de várias etapas produtivas para a adequação de um 

produto ao mercado internacional. Assim sendo, percebe-se a relevância da atuação de uma 

comercial exportadora. 

Os autores destacam ainda que uma empresa comercial exportadora traz, para as 

pequenas e médias empresas, perspectivas nítidas de ganho de escala de produção, ao abrir 

mercados inteiramente novos, aos quais antes era inacessível por intermédio dos canais 

tradicionais de distribuição. Além disso, a comercial exportadora contribui para que as 

empresas tenham iniciativas comerciais com baixo embate de capital, eximindo-as de obterem 

a estruturação de um departamento próprio de exportação, não agregando, conseqüentemente, 

novos custos fixos; elas também eliminam diversas etapas burocráticas de registros e outros 

procedimentos para essas empresas, ficando todo o trabalho ao encargo dela (a comercial 

exportadora), uma vez que essas etapas burocráticas encontram-se incorporadas ao seu 

cotidiano.  

Grisi e Britto (2001) salientam que o acesso e o direito aos incentivos legais referentes 

à atividade exportadora são garantidos pelas empresas comerciais exportadoras, que buscam 

averiguar e assegurar a liquidação da operação, principalmente em países emergentes ou onde 

o risco político sobre o crédito é acentuado.  

De acordo com Resende e Garcia (1979), há importantes aspectos que conduzem à 

conclusão do grande valor de que se revestem as comerciais exportadoras no comércio 

exterior brasileiro. Dentre eles, pode-se salientar: 

- A comercial exportadora proporciona condições a todos os fabricantes para sua participação 

no comércio exterior, independentemente do fato de se tratar de pequena, média ou grande 

empresa;  



 

 

74 

 

- Para pequenas e médias empresas industriais, o papel da comercial exportadora adquire 

especial realce, considerando que possibilita acesso ao comércio de exportação, sem 

investimentos específicos voltados para esse fim; 

- A comercial exportadora pode financiar a produção, a estocagem e a própria aquisição de 

produtos a exportar.  

 

4.3 – Aspectos econômicos das comerciais exportadoras  

No atual cenário de globalização mundial, a competitividade se tornou um dos fatores 

essenciais para as empresas permanecerem no mercado. A globalização acelerada da 

economia não admite hesitações e cobrará um alto preço àqueles que não souberem perceber 

que o caminho das oportunidades passa pelo intercâmbio de oportunidades entre países, 

instituições e empresas.  

No centro desse processo situam-se as comerciais exportadoras, as quais apresentam 

bem mais oportunidades do que ameaças às organizações interessadas em ampliar suas 

fronteiras comerciais, ou seja, que vislumbram o comércio exterior. Isto se deve à estrutura 

apresentada por elas, que proporcionam as condições para que as empresas de pequeno, médio 

ou grande porte obtenham ganhos de escala, podendo produzir muito mais e para um maior 

número de consumidores, aumentando a produtividade e qualidade, reduzindo os custos dos 

produtos. 

Segundo Blanco e Vieira (1998), apenas as empresas mais competitivas, as quais 

apresentam produção em velocidade e quantidade para a obtenção de menores custos, 

sobrevivem no ambiente global. Neste panorama, as pequenas empresas, trabalhando 

“sozinhas”, comprando e produzindo em pequenas quantidades, não terão condições de 
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concorrer. Grande parte dessas empresas, principalmente as brasileiras, enfrenta uma série de 

dificuldades, a saber:  

a) Descapitalização;  

b) Carência de tecnologia no parque industrial e escassez de recursos para readaptação;  

c) Despreparo gerencial de boa parte do empresário para enfrentar a concorrência 

internacional;  

d) Falta de conhecimento, em muitos segmentos brasileiros, dos custos reais dos seus 

produtos industrializados; 

 e) Aspectos macro-ecônomicos brasileiros desfavoráveis, em especial a alta taxa de inflação, 

que inibe os investimentos. 

As autoras ressaltam que, diante das dificuldades apresentadas para realizarem 

sozinhas a exportação, as micro, pequenas e médias empresas poderão buscar nas comerciais 

exportadoras, por estarem diretamente ligadas às operações de exportação, o melhor caminho 

para a inserção no mercado internacional. 

Ao proporcionarem o acesso das MPMES no mercado mundial, as comerciais 

exportadoras geram benefícios de economias de escala mais elevados. 

De acordo com Krugman & Obstfeld (2005), as economias de escala, tanto internas 

como externas, têm papel fundamental para justificar as diferentes estruturas de mercado 

doméstico e internacional, quais sejam:  

Economias de escalas internas – verifica-se quando ocorre a redução de custos na medida 

em que a escala de produção aumenta, dependendo apenas de aspectos internos à firma 
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(tecnologia), ou seja, uma empresa consegue reduzir seus custos (e ter produtos mais 

baratos/competitivos), quando há o aumento de sua escala produtiva. Dessa forma, as 

economias de escala incentivam a especialização e concentração na produção, ao invés de 

produzirem vários produtos em escala menor. A produção de um único produto, sob as 

economias de escala, direciona a uma alternativa mais interessante. Esse tipo de economia, 

geralmente, determina estruturas de mercado com um ou poucos fabricantes, operando em 

escalas muito grandes. 

Economias de escalas externas – verifica-se quando a redução de custos da firma transcorre 

do aumento no tamanho da indústria (conjunto de firmas), geralmente associada à redução nos 

preços dos insumos, quando existem mais fornecedores.  

O crescimento da indústria pode demandar reduções de custos para a firma por vários 

motivos: 

1 – Especialização dos fornecedores de insumo;  

2 – Agrupamento da mão de obra;    

 3 – Transbordamento tecnológico. Essas economias externas costumam envolver indústrias 

grandes, não necessariamente compostas por empresas grandes. 

Os autores salientam que as economias de escala (retornos crescentes) incentivam os 

países a se especializarem e a fazerem comércio, mesmo na ausência entre eles do que se 

refere a recursos ou tecnologia. A presença de retornos crescentes à escala e de preferências 

por algumas variedades de produtos é que levam os mercados ao surgimento de um número 

grande, contudo finito, de produtos diferenciados, cada um deles sendo útil a um segmento de 

mercado nacional ou internacional.  
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Conforme apontado por Oliveira (1997), com a estagnação e o recesso do mercado 

interno da maioria dos países, a exportação passou a ser uma alternativa para o crescimento e, 

até mesmo, para a manutenção do nível econômico. Nesse contexto, a briga pelos mercados 

tornou-se questão prioritária para diversas nações, principalmente entre as grandes potências 

do mundo. 

De acordo com Demon (1998), observa-se que a necessidade crescente de conquistar 

mercados, elevar as exportações e otimizar as importações, com o objetivo de almejar  saldos 

favoráveis na balança comercial, oferecendo melhores condições aos balanços de pagamentos, 

deparam-se com alguns problemas importantes, mesmo existindo disponibilidade de produtos 

e mercados capazes de gerar negócios.  

Para Grisi e Britto (2001), no caso do Brasil, diante da situação desvantajosa na qual 

se encontra a economia brasileira em relação a outros países do contexto global, o problema 

de inserção das empresas nacionais no patamar de competitividade, necessário para a 

conquista de mercados relevantes, tem inúmeros aspectos importantes, a partir da reforma 

tributária, com a redução dos impostos em cascata, a redução do nível das taxas de juros, 

desonerando os investimentos em tecnologia, a erradicação da corrupção e da burocracia nos 

órgãos públicos se tem, entre outros, um conjunto de elementos apontados como barreiras 

para o crescimento da empresa nacional, sobretudo as de pequeno e médio porte. 

A solução de todos esses problemas, segundo os autores, seria inútil para que as PMES 

pudessem entrar no comércio internacional sem que, para isso, adotem modelos de gestão 

adequados ao atual patamar de competitividade das empresas internacionais, expressa por 

baixos custos e alta qualidade. Tal esforço das PMES torna-se necessário para que elas 

possam buscar, no mercado internacional, quantidade suficiente de consumidores para 
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alcançarem as economias de escala, primordiais para equalizar os custos das PMES aos 

padrões mundiais.  

Grisi e Britto (2001) ressaltam que esse processo encontra-se muito distante da 

maioria das PMES brasileiras. Por outro lado, sem implementar padrões de gestão adequados, 

dificilmente essas empresas atingirão o mercado internacional e conquistarão parte do seu 

público consumidor. Dessa maneira, torna-se essencial a busca por alternativas de inserção 

das PMES, como mecanismo, tanto de sobrevivência dessas mesmas empresas quanto de sua 

contribuição, para o desenvolvimento do país. Nessas circunstâncias, por oferecerem 

perspectivas nítidas de ganhos de escala de produção ao abrirem mercados inteiramente 

novos, anteriormente inacessíveis, ganha relevo a presença das comerciais exportadoras. 

 

4. 4 – Procedimentos especiais de uma comercial exportadora:  

Resende e Garcia (1979) descrevem que uma  comercial exportadora, em virtude do 

tratamento preferencial para seus negócios de exportação, ficam sujeitas a uma série de 

registros e controles, nem sempre comuns às demais organizações. Diante das peculiaridades 

dos negócios e das características das operações com a finalidade específica de exportação, as 

exigências em relação à instituição e funcionamento dos registros e controles de uma 

comercial exportadora são um pouco maiores e se refletem na organização dos serviços 

fiscais, no registro contábil de valores e fatos administrativos especiais, na adoção de 

controles sobre determinados valores ou informações e na própria guarda e conservação de 

documentos.       

Os autores enfatizam que aspectos importantes não podem ser desconsiderados no 

processo de organização e estruturação da comercial exportadora, a saber:  
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1) Responsabilidade por tributos – Os produtos manufaturados, obtidos pela comercial 

exportadora de fabricantes ou produtores no mercado interno, com a finalidade exclusiva de 

exportação, são isentos do imposto sobre produtos industrializados (IPI), não sofrem a 

incidência do ICMS e o fornecedor ainda faz jus aos créditos de exportação. Ao receber um 

produto manufaturado, com o objetivo de exportar, e comprovada ao fornecedor sua entrega 

no local de embarque ou entreposto, a responsabilidade de todos os encargos fiscais da 

operação se aplica à comercial exportadora. 

Segundo Resende e Garcia (1979), os encargos fiscais e incentivos são compreendidos 

da seguinte forma: valor do IPI e ICMS, que seriam devidos se a mercadoria fosse destinada 

ao mercado interno; valor dos créditos de exportação do IPI obtidos pelo fornecedor; mais 

uma parcela, a título de imposto de renda de pessoa jurídica; mais juros e correção monetária 

sobre todos esses encargos transferidos. 

De acordo com os autores, os encargos transferidos serão exigidos à comercial 

exportadora, ocorrendo algumas das hipóteses a seguir: não se efetivar a exportação, após 

decorrido um ano, a contar da data do depósito da mercadoria no entreposto, exceto o caso de 

prorrogação; se houver retorno da mercadoria para o mercado interno; destruição das 

mercadorias.  

Observadas as características especiais de que se revestem as operações de uma 

comercial exportadora, que goza de tratamentos preferenciais como também assume 

obrigações extraordinárias, a empresa deve adotar controles fiscais, contábeis, que concedam, 

a qualquer momento, conhecer o andamento dos negócios, as responsabilidades potenciais, os 

valores a serem computados para fins de seguro de mercadorias e o custo atual de cada 

mercadoria entreposta. 
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2) Permanência em entreposto – Ao ser adquirida pela comercial exportadora para fim 

exclusivo de exportação, uma mercadoria pode ser entregue em local determinado para fins de 

embarque por determinação da comercial exportadora, ou depositada em um entreposto (é o 

que permite na importação ou exportação o depósito de mercadoria, em local determinado, 

com suspensão do pagamento de tributos e sob controle fiscal). Ao ser entregue em um 

depósito, a mercadoria poderá ser abrigada sob dois regimes fiscais diferentes:  

- Regime entreposto aduaneiro de exportação: concede a armazenagem de mercadorias em 

local alfandegado, com suspensão do pagamento dos impostos (modalidade de regime 

comum). Nessa modalidade, o beneficiário é a pessoa jurídica que depositar, em recinto 

credenciado, mercadorias destinadas ao mercado externo;  

 - Regime de entreposto aduaneiro extraordinário de exportação: concede direito à 

utilização dos benefícios fiscais, previstos para incentivos à exportação, antes do efetivo 

embarque da mercadoria para o exterior., Nessa modalidade, o beneficiário é somente a 

empresa comercial exportadora, constituída na forma prevista no Art. 229, do Regulamento 

Aduaneiro, mediante autorização da Secretaria da Receita Federal.  

3) Incentivos fiscais de uma comercial exportadora – Os incentivos fiscais são divididos 

em diretos e indiretos. O primeiro refere-se à parte de incentivos financeiros, ou seja, 

benefícios do imposto de renda e do crédito de exportação do IPI. O incentivo do imposto de 

renda compõe-se em abater, do lucro tributável, parcela igual à diferença entre o preço de 

compra e o preço de venda das mercadorias.  Para fins de definição do preço de compra 

considera-se o valor que servir de base ao fornecedor para cálculo de seus incentivos. Em 

virtude dessa determinação legal, os seguintes fatores devem ser considerados: 
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- A nota fiscal do fornecedor deverá ser emitida pelo valor que corresponder ao líquido da 

duplicata a receber; 

- A nota fiscal do fornecedor não poderá, no entanto, ser emitida por determinado valor para, 

em seguida, no ato de pagamento pela comercial exportadora, proceder a deduções a título de 

comissão ou outras vantagens; 

- Para registro contábil do preço de compra das mercadorias pela comercial exportadora 

deverá ser efetuado, em conta especial, apenas pelo valor estabelecido na nota fiscal, não 

sendo adicionadas a esta conta as despesas com seguro, frete, e gastos acessórios com a 

aquisição da mercadoria, de maneira a permitir prova contábil anual, por ocasião do balanço, 

das informações relacionadas ao incentivo do imposto de renda;  

- Através do exposto acima, verifica-se que uma comercial exportadora não deve trabalhar 

especificamente à base de comissões, como agenciadora, porque iria perder todos os 

benefícios do imposto de renda. 

De acordo com Resende e Garcia (1979), visto que o incentivo é apurado pela 

diferença entre o preço de compra e o de venda das mercadorias é compatível definir também 

o preço de venda da forma, a seguir: para fins do incentivo do imposto de renda, considera-se 

apenas o valor FOB (é o preço pelo qual o exportador se dispõe a colocar a mercadoria em 

condições de ser embarcada. Neste valor são incluídos o preço da mercadoria, da embalagem, 

do frete interno, do seguro interno, entre outros) de uma venda pela comercial exportadora ao 

exterior. Ao preço FOB da venda, poderão ser adicionados os valores do frete e do seguro 

internacionais, caso o transporte das mercadorias exportadas seja contratado em veículo ou 

embarcação de bandeira brasileira e o seguro calculado em companhia nacional. Porém, não 

há importância para fins deste acréscimo se o frete e o seguro forem pagos pela comercial 
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exportadora ou “a pagar” pelo importador no destino. O mais importante é destacar a 

condição de contratação de uma comercial exportadora.  

Com base nessas condições, verificam-se as seguintes situações: 

- Produtos exportados, que não constam da relação expedida por portarias do 

Ministério da Fazenda e que não proporcionam o incentivo do imposto de renda – Caso 

o produto não proporcione o incentivo do imposto de renda, a contabilização de sua aquisição, 

de sua venda e do seguro e frete pagos, esporadicamente, pela comercial exportadora, deverá 

ser feita em contas diferentes daquelas utilizadas para produtos que efetuam esse incentivo; 

- Exportação de produtos que proporcionam o incentivo do imposto de renda – Para os 

produtos que se encontram nessas condições, a contabilização será realizada de forma que  

permitam apuração anual para fins de determinação do incentivo. 

Conforme Resende e Garcia (1979), o incentivo do crédito de exportação do IPI segue 

os mesmos princípios determinados quanto à apuração da base de cálculo, ou seja, o crédito 

de exportação será calculado sobre a diferença entre o preço de compra e o preço de venda do 

produto, pela comercial exportadora. Como preço de venda compreende-se o valor FOB de 

uma exportação, acrescido dos valores do frete e do seguro, observando-se a nacionalidade do 

veículo ou embarcação e da companhia seguradora.  

Ainda em relação aos incentivos diretos à comercial exportadora, torna-se necessário 

ressaltar que assim como os incentivos fiscais à exportação oferecem condições ao fabricante 

para conseguirem o menor preço possível no exterior, sem prejudicar sua receita normal, da 

mesma maneira pode uma comercial exportadora, com mínima margem de lucro direto sobre 

a operação, disponibilizar do resultado final altamente compensador para os negócios de um 

determinado fabricante, levando-se em conta, nesse processo, os ganhos adicionais.      
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Em relação aos incentivos indiretos, uma comercial exportadora receberá os produtos 

manufaturados, obtidos com a finalidade específica de exportação, sendo desonerados os 

tributos normais de mercado interno e com o preço reduzido, no que se refere aos créditos de 

exportação.  

Por parte dos poderes públicos (Ministério da Fazenda, Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, entre outros), foram proporcionadas 

condições ao fabricante para oferecer seus produtos à comercial exportadora ao menor preço 

possível, de maneira a permitir competitividade no exterior. Competirá à comercial 

exportadora, para orientar os fornecedores e aproveitar as boas condições existentes, estar 

devidamente preparada, não só em relação aos assuntos do seu próprio interesse, mas, 

também em relação a toda problemática do fornecedor e aos recursos à sua disposição para 

venda de um produto à comercial exportadora.  

4) Classificação das mercadorias brasileiras com finalidade de exportação:  

a) Livre – refere-se à mercadoria sem restrição para comercializar. Porém, devem ser 

observadas as normas gerais e/ou tratamentos administrativos que orientam a sua exportação;  

b) Limitada – refere-se à mercadoria sujeita a procedimentos especiais ou a contingências, 

sendo observado, no que couber, as normas gerais e/ou tratamentos administrativos que 

orientam a sua exportação;  

c) Suspensas – referem-se à mercadoria impedida temporariamente de ser exportada; 

d) Proibida – refere-se à mercadoria cuja saída do território nacional é proibida, considerando-

se como tal aquela que assim esteja prevista em lei e tratados ou convenção internacional 

firmado pelo Brasil.  
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Diante dessas características das mercadorias destinadas à exportação, uma comercial 

exportadora não pode deixar de adotar um controle para orientar eventuais ofertas de negócios 

relacionados aos produtos inseridos nos três últimos itens acima.  

Esse controle será substancial; evitará que, ao iniciar uma negociação de um 

determinado produto, uma comercial exportadora defina os termos do negócio e só depois 

venha a verificar se há condições a obedecer. As condições podem ser referentes ao preço 

mínimo, a quantidades máximas e mesmo à proibição de saída do produto. Ocorrendo alguns 

desses fatos, depois de iniciada uma operação, irá criar para a comercial exportadora uma 

situação constrangedora, além das repercussões de sua atuação perante os órgãos de comércio 

exterior do país.    

5) Operações de mercado interno – Além das operações de exportação, uma comercial 

exportadora pode realizar operações de importação e agenciamento, como também adquirir 

produtos para revenda no próprio mercado interno do país. Essas operações devem obedecer 

ao mesmo tratamento fiscal aplicados àquelas empresas comerciais comuns; não confundir, 

pelo fato de serem efetuadas por uma comercial exportadora, como beneficiárias de 

tratamento especial. Para esse tipo de negócio irão prevalecer as mesmas exigências e 

procedimentos empregados às transações comuns dentro do país, cabendo à comercial 

exportadora apenas manter a separação fiscal e contábil entre os negócios de exportação e os 

de mercado interno. 

6) Substituição de mercadoria – As mercadorias obtidas por uma comercial exportadora, 

com finalidade de exportação, e depositadas sob regime aduaneiro extraordinário de 

exportação, poderão ser substituídas, desde que se trate de troca por outros produtos de igual 

natureza e de especificações idênticas, no caso de apresentarem deterioração ou defeito que 

venha impedir a sua exportação. Ocorrido o fato que dê margem à medida, deverá a comercial 
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exportadora requerer providências ao órgão competente para que possa executar a 

substituição, perante os necessários entendimentos com o fornecedor. 

 

 4.5 – Rotina de exportação de uma comercial exportadora  

O objetivo principal de apresentar a rotina de exportação de uma comercial 

exportadora é proporcionar informações para as empresas, de forma geral, que efetuam a 

prática da exportação, sobre a estrutura de toda operação realizada para o desenvolvimento 

das atividades de uma comercial exportadora, com fim específico de exportação.  

De acordo com Garcia (2004), toda atividade administrativa, para ser efetivamente 

desenvolvida, exige procedimentos especiais no que se referem às definições básicas para seu 

cumprimento.  

Na exportação essa exigência não se apresenta de forma diferente, tornando-se 

elemento preponderante para as atividades próprias do setor terem desempenho adequado. 

O mesmo autor enfatiza que traçar um roteiro determinando as várias atividades do 

processo tem como objetivo básico permitir o exercício de todas as tarefas, tendo a certeza de 

que nada deixará de ser executado.  

Para Minervini (2001), existem alguns critérios inseridos na rotina de exportação, que 

devem ser levados em consideração:  

1) Determinação das exigências do exportador – O exportador deve saber o que quer com a 

internacionalização e com quem ele estará se correspondendo  



 

 

86 

 

 2) Determinação das fontes de informação – A quantidade e a qualidade de informações 

têm que ser criteriosamente selecionadas, pois é fato crucial para a empresa no mercado 

externo.  

Segundo Resende e Garcia (1979), por rotina de exportação de uma comercial 

exportadora entende-se o conjunto de providências que devem ser postas em prática antes, 

durante e após essa exportação. 

Para o atendimento de exigências de ordem legal, os passos básicos de uma rotina de 

exportação numa comercial exportadora compreenderão: controle das exportações, 

informações sobre o país importador, informações sobre o importador, cotação do produto, 

recebimento e exame de pedido, contratação do câmbio, documentos de exportação, 

contratação do transporte internacional, contratação do seguro internacional, remessa da 

mercadoria para embarque e acompanhamento e controle.  

Conforme os autores, na organização da rotina de uma trading o esforço maior norteia 

no sentido de mostrar o que deve ser realizado em cada etapa, a saber: 

1) Controle das exportações – Antes de realizar a negociação de um produto, a comercial 

exportadora deverá consultar os comunicados específicos da Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX) e consultar as portarias específicas do Ministério da Fazenda. Através da SECEX, a 

comercial exportadora terá condições de verificar os produtos cuja exportação é proibida, 

produtos que estão sujeitos a controle prévio de preço, produtos sujeitos a controle prévio de 

preço e quantidade, produtos em que a exportação somente é concedida após autorização de 

outros órgão e produtos sujeitos à padronização para a exportação. Verifica-se, no entanto, 

que são produtos que dependem de providências que antecedem à sua saída para o exterior, 

como também a concretização do negócio de exportação. 
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A consulta prévia ao SECEX e ao Ministério da Fazenda são de suma importância 

diante dos produtos que podem constituir o comércio das comerciais exportadoras, tornando-

se fundamental em virtude dos seguintes motivos:  

a) A eventual negociação de produtos de exportação controlada, sem as providências 

preliminares definidas pelos regulamentos, poderá impedir à comercial exportadora o 

cumprimento do acordo realizado com compradores no exterior ou, pelo menos, dificultar o 

encaminhamento da exportação;  

 b) A verificação da inclusão ou não do produto na lista constante das portarias ministeriais 

implica o seguinte:  

- A operação, segundo esteja ou não o produto incluído em portarias específicas, irá exigir 

tratamento contábil adequado em função de existir ou não incentivo do imposto de renda a ser 

utilizado no futuro;  

- Se o produto não constar dessas portarias ou seja excluído do rol daqueles que promovem o 

incentivo do imposto de renda, sua cotação ao interessado no exterior terá de considerar a 

incidência daquele tributo na formação de seu preço de venda. 

2) Informações sobre o país importador – Os negócios de uma comercial exportadora 

podem iniciar diante de duas formas básicas: consulta feita por interessado no exterior ou 

oferta feita pela comercial exportadora. Seja qual for a origem do negócio que se pretende 

efetivar, uma firma exportadora não deve prescindir da obtenção prévia de algumas 

informações sobre o país importador: situação cambial do país, problemas na liberação de 

divisas, hábitos de pagamentos, instituições financeiras não recomendadas para negócios 

cambiais, produtos de importação proibida, produtos com tratamento especial, segundo a 

origem, entre outros;  
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 3) Informações sobre o importador – Quando se está negociando não se deve confundir 

“familiaridade” com “conhecimento cadastral”. É natural que esse procedimento ocorra 

quando se vende freqüentemente a um cliente, que apenas compra a vista. Para que não haja 

esse risco, a comercial exportadora deve obter informações cadastrais de todo comprador no 

exterior, independente da forma de pagamento que foi negociada. As informações sobre o 

importador devem compreender hábitos de pagamento, limites recomendados para negócios a 

crédito e dados cadastrais de ordem geral;  

4) Cotação do produto – A cotação, também conhecida no âmbito internacional de Fatura 

Pro Forma, deve ser compreendida como uma disposição a ser adotada na fase em que já 

houve o amadurecimento do contato preliminar, estando inclusas aí, principalmente, as 

considerações sobre o produto, devendo ele ser bem especificado, permitindo, ao possível 

importador, uma perfeita interpretação da oferta, para que não haja qualquer entendimento 

errôneo sobre o mesmo, devendo ser informada, especificamente, a denominação popular e 

científica ou técnica do produto, normas técnicas internacionais, que devem ser respeitadas, 

matéria-prima empregada em sua elaboração, normas de controle de qualidade dos insumos 

empregados e de todo o produto em suas diferentes fases de produção, aspectos particulares 

quanto à embalagem e apresentação e quantidades mínimas e máximas que podem ser 

fornecidas. Quando o importador solicitar ao exportador que o mesmo lhe envie uma cotação 

ou Fatura Pro Forma, evidencia-se o fato de ter o contato preliminar produzido os resultados 

almejados;  

5) Recebimento e exame de pedidos – Um pedido recebido pela comercial exportadora pode 

ter duas origens: resposta à cotação oferecida anteriormente e solicitação iniciada por 

interessado no exterior. O segundo caso é raro acontecer, pois, de forma geral, se recebem 

consultas preliminares.  
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Quando se trata de pedido formulado devido à oferta efetuada pela comercial 

exportadora, caberão as seguintes providências: examinar a disponibilidade do produto em 

estoque ou possibilidade de sua obtenção para atendimento do pedido nas condições 

estabelecidas; confrontar o pedido com a oferta anterior, para verificar os aspectos relativos 

ao produto e suas características, embalagem de apresentação e transporte, volumes mínimos 

e máximos, prazo de entrega, preço e modalidade de venda, condições de pagamento, 

condições para o seguro e o transporte internacional, prazo de validade da cotação, fontes de 

referência e seu uso, documentos exigidos para a exportação e examinar as condições de 

pagamento, principalmente no caso de se tratar de carta de crédito, verificando se o 

documento atende à modalidade do crédito aberto e suas características e se os dados da carta 

de crédito expõem informações sobre o favorecido, valor do negócio, vencimento do crédito e 

prazo para embarque e entrega de documentos, os documentos exigíveis para o seu 

cumprimento, condições para o frete e o seguro, condições para o transporte com permissão 

ou não para embarques parciais e para transbordo e eventuais cláusulas especiais.  Finalizada 

a conferência do pedido, caberá, ainda, à comercial exportadora: informar ao interessado 

quanto à aceitação do negócio ou recusa no caso de haver contraproposta inaceitável; se aceita 

a proposta, acionar os diversos serviços da empresa que deverão participar daquela operação; 

estabelecer as várias providências a serem tomadas e respectivos períodos para seu 

cumprimento, controlando-os;  

6) Contratação de câmbio – O câmbio, que significa troca, torna-se essencial nas operações 

de exportação devido à necessidade de o exportador ter de converter, em moeda nacional, as 

diferentes moedas ou divisas recebidas ao vender seus produtos ou serviços para o exterior. A 

contratação de câmbio, conhecida como fechamento, é a fase inicial de uma operação cambial 

de exportação, que consiste na assinatura de um contrato, junto a um banco autorizado pelo 

Banco Central do Brasil, a operar em câmbio. Para a contratação do câmbio, caberá à 
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comercial exportadora: verificar a taxa cambial; verificar a data da última alteração havida na 

taxa cambial em vigor; analisar a possibilidade de se aguardarem alguns dias com o fim de se 

obter taxa cambial em bases mais elevadas em virtude do câmbio flexível; determinar a época 

para o fechamento do câmbio; consultar o corretor sobre a melhor taxa que se poderá obter 

para a operação; examinar, antes de efetuar a assinatura, os elementos principais do contrato 

de câmbio; e providenciar, se necessário, adiantamento sobre o contrato de câmbio. 

7) Documentos de exportação – A série de documentos envolvidos em um processo de 

exportação é, no geral, a maior preocupação que norteia uma comercial exportadora. Com o 

objetivo de realizar operações para o mercado externo, a comercial exportadora deve preparar 

ou obter documentos, como:  

Nota fiscal de saída para o exterior – Será utilizada para o trânsito interno do produto até o 

local de saída ou desembaraço para o exterior, sendo verificada pela fiscalização;  

Packing list (lista de embalagem) ou romaneio – Documento utilizado para o embarque de 

produtos que se encontram acondicionados em vários volumes, ou em um único, que contêm 

diversos tipos de produto;  

Fatura comercial – No comércio internacional de mercadorias, pode ser apontada como um 

dos documentos mais importantes, isto porque na fatura comercial o importador poderá obter 

todos os detalhes relativo à operação, no que se refere à especificação do produto 

comercializado: suas quantidades, valores, número de volumes, local de origem e de destino e 

todos os demais elementos necessários à perfeita característica da operação. A fatura 

comercial, em grande parte dos países, serve como documento comprobatório para o 

desembaraço da mercadoria e o processamento de seu pagamento ao exportador, no caso, a 

comercial exportadora;  



 

 

91 

 

Saque, cambial ou Draft – Título de crédito representativo da operação de exportação, sendo 

esse documento emitido pela comercial exportadora e sacado contra o importador, tendo 

como valor o total de divisas envolvidas, constantes da respectiva fatura comercial;  

Fatura e/ou visto consular – Alguns países exigem a fatura consular e o visto do consulado; 

outros exigem, apenas, o visto. Portanto, não são todas as operações que impõem ao 

exportador a apresentação da fatura e o respectivo visto consular. Uma comercial exportadora 

toma algumas cautelas antes até mesmo de estabelecer preço de um produto para um país que 

impõe essa fatura, visto que, na grande maioria dos casos, a fatura consular ou o visto 

consular implica custos que deverão ser somados ao preço;  

Certificado de origem – Documento necessário na negociação ou na entrega dos documentos 

ao banco no qual a comercial exportadora estiver operando. Esse documento tem o objetivo 

de comprovar a origem do produto que será exportado. 

8) Contratação do transporte internacional – Ficando o transporte a encargo da comercial 

exportadora, caberá à empresa a confirmação e obtenção de todos os dados atualizados quanto 

à regularidade das viagens, atrasos e cancelamentos, valor efetivo do frete a ser pago, 

indicações quanto ao veículo, data para carga e outros dados de interesse; 

9) Contratação de seguro internacional – Uma comercial exportadora deve estar ciente de 

que o seguro internacional para movimentação dos produtos na exportação é de fundamental 

importância. Entende-se como seguro de uma mercadoria exportada, quando ela se encontra 

devidamente protegida, desde a saída dos depósitos da comercial exportadora até o local de 

embarque para o exterior, como também do local do embarque para exportação até seu 

destino no exterior;  
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10) Remessa da mercadoria para embarque – Consideram-se duas situações quanto à 

remessa de mercadoria para embarque: a primeira refere-se à mercadoria embarcada pelo 

fabricante, por conta e ordem da comercial exportadora; e a segunda refere-se à mercadoria 

depositada em entreposto aduaneiro em nome da comercial exportadora. Quando a 

mercadoria é exportada por conta e ordem da comercial exportadora, há necessidade das 

seguintes documentações: nota fiscal, guia de exportação, romaneio ou packing list, 

certificados (quando exigidos, destinados a atender imposições específicas do produto que 

deverá ser exportado ou outras impostas pelo importador). No caso de a mercadoria ser 

depositada em entreposto, as providências por parte da comercial exportadora são: emitir nota 

fiscal de saída de mercadoria do entreposto para sua destinação até o local de embarque, 

providência a remoção e o transporte da mercadoria até o local de embarque, verificar se foi 

realizado o seguro da mercadoria a ser exportada até o local de embarque, entregar ao 

responsável pelo transporte e embarque das mercadorias os documentos que serão exigidos, 

packing list, certificados diversos, entre outros; adotar o controle para o recebimento dos 

comprovantes de embarque e sua conferência. 

11) Acompanhamento e controle – Os documentos envolvidos no processo de exportação de 

mercadorias de uma comercial exportadora deverão ficar a cargo de alguns setores, ou 

serviços: controle central das operações, que se encarrega de acompanhar a chegada da 

mercadoria ao destino, sua aceitação pelo comprador e solução de alguns problemas que 

possam surgir; cobrança, que se encarrega de acompanhar a liquidação da carta de crédito ou 

do saque no exterior, mantendo estreito intercâmbio com o banco negociador do câmbio e 

mesmo com o cliente no exterior; incentivos, que se encarregarão de prover o setor próprio 

dos dados a serem utilizados no período adequado para o gozo dos benefícios decorrentes das 

operações; arquivo, que deverá manter devidamente arquivados todos os documentos, 

referentes à operação, que surgirem.   
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4.6 – Comercial Exportadora: panorama brasileiro 

Hoje é consenso comum que buscar o desenvolvimento econômico de um país torna-

se uma necessidade e o comércio exterior, como instrumento pró-ativo do desenvolvimento 

econômico e social e fonte de geração de emprego, é prioridade para o governo brasileiro 

(LIMA & PATRÍCIO, 2008).  

O mercado das comerciais exportadoras no Brasil demorou a desenvolver-se. Surgiu, 

no início dos anos 1970, nos moldes da legislação japonesa e americana, cujo intuito era de 

comprar bens no mercado interno e buscar revendê-los no mercado externo. A lei americana 

sobre comercial exportadora apresentava, desde a sua composição, a incumbência de tornar 

mais fácil a exportação de bens ou serviços produzidos nos Estados Unidos, realizando 

pesquisas de mercado internacionais, propaganda, pesquisa de produtos, além de providenciar 

documentação de transações e despachos de mercadorias, procedimento de compras 

internacionais para exportadores ou compradores estrangeiros, entre outras ações. Enquanto 

isso, no Brasil, na década de 1970, o mercado ressentia-se da ausência de uma política global 

para o setor de intermediação e fomento das exportações, que envolvesse uma gama de 

procedimentos, normas, financiamentos e incentivos, com o objetivo de facilitar o processo de 

venda dos produtos brasileiros ao mercado externo, por intermédio das comerciais 

exportadoras (GRISI,MASINI & BRITTO, 2003).  

Segundo Santos et al ( 2007), observa-se que, a partir da década de 1970, no âmbito da 

América Latina, o Brasil foi o país que se sobressaiu na utilização de empresas comerciais 

exportadoras. Foi nesse período que surgiram as primeiras empresas constituídas nessa nova 

forma jurídica. Diante do desenvolvimento da economia brasileira, essas organizações 
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constituíram a Associação Brasileira das Empresas Comerciais Exportadoras (ABECE), 

sediada no Rio de Janeiro, proporcionando suporte e defendendo os interesses das mesmas.  

De acordo com Resende e Garcia (1979), para melhor entender o motivo que 

estimulou o desenvolvimento das comerciais exportadoras, torna-se importante efetuar uma 

análise conjunta com a evolução das exportações brasileiras que, já há um bom tempo, eram 

representadas, em sua maioria, por matérias-primas e produtos primários. Pode-se afirmar que 

o comércio exterior ficava sobre o controle das grandes organizações com sede no exterior, 

mas, com escritório, processamentos industriais e representações no território nacional. Com 

este cenário, resolveu-se incentivar a exportação de produtos com maior valor agregado, 

criando-se situações que favorecessem a exportação de produtos manufaturados. Com os 

estímulos à exportação, os empresários resolveram vender seus produtos, não só para o 

mercado interno como também para o mercado externo, e utilizar as comerciais exportadoras 

como intermediárias em suas negociações. 

Santos et al (2007) afirmam que, com a abertura da economia brasileira a partir do 

governo do presidente Fernando Collor de Melo, as grandes empresas ficaram estimuladas a 

desenvolverem as suas atividades no mercado internacional. Com a elevada demanda, essas 

empresas não atendiam às necessidades do mercado externo e, por isso, começaram a realizar 

parcerias com as empresas comerciais exportadoras, isto porque, verificaram as vantagens e 

benefícios de sua utilização e, até em alguns casos, criando a sua própria empresa comercial 

exportadora.   

Grisi, Mansini e Britto (2003) ressaltam que a regulamentação das operações de 

compra de mercadorias no mercado interno, para fim específico de exportação, foi 

estabelecida pelo Decreto-Lei nº 1.248, de 29/11/72, oferecendo tratamento tributário 

diferenciado às empresas que atendiam os requisitos estabelecidos, denominadas de comercial 
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exportadora e, informalmente, de Trading Companies. Verifica-se que, no período de 1965 a 

1972, as exportações mundiais líquidas tiveram um acréscimo de US$ 187 bilhões para US$ 

413 bilhões, com taxa de crescimento de 12% ao ano. De 1964 a 1973, a exportação geral no 

Brasil aumentou de US$ 1,4 bilhão para US$ 6,2 bilhões, registrando um acréscimo 

cumulativo de 17,7% ao ano. Diante desses dados, constatou-se que o desempenho das 

comerciais exportadoras foi mínimo para que pudesse defini-las como instrumento para 

impulsionar as exportações brasileiras da época. 

Com o advento da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), os benefícios das 

operações de exportação concedidos às exportadoras, foram estendidos às comerciais 

exportadoras, desde que sejam cumpridos todos os procedimentos estabelecidos nos atos 

normativos que regulam a matéria, tanto em nível federal como em nível estadual. Verifica-

se, no entanto, que, mesmo com a política de incentivo às exportações, essa modalidade 

(exportação indireta via comercial exportadora) ainda é pouco utilizada (LIMA & 

PATRÍCIO, 2008). 

Toda a legislação que rege essas empresas foi criada pelo governo, de forma objetiva 

e, como já exposto, nos modelos da legislação japonesa e americana. Nesses dois países, a 

presença de comercial exportadora é bastante numerosa e age intensamente no 

desenvolvimento econômico de ambos, diferentemente do Brasil, onde a comercial 

exportadora demorou a deslanchar, devido aos equívocos referentes à conceituação e 

compreensão de seu papel, não alcançando, portanto, uma representatividade expressiva no 

cenário econômico, como mostra GRISI (2001, p. 63-66), no trecho a seguir:  

A evolução da participação das tradings brasileiras no fluxo de nossa 
balança comercial se deu de forma lenta e errática, afetada por fatores 
conjunturais da economia, da política fiscal e das tendências dos legisladores 
de dar maior ou menor incentivo ao desenvolvimento do setor cada 
momento. [...] Ainda segundo os dados da Cacex, para 1978 os números não 
apresentavam variação significativa: 49 tradings, antes 46 no ano anterior. 
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Quanto à composição dos dados de faturamento, também não parece ter 
havido qualquer mudança significativa. [...] Tal desempenho, seguramente, 
era visto pelas autoridades brasileiras, e também, pelos próprios empresários, 
como algo, no mínimo, frustrante. [...] Na esteira desse desenvolvimento 
funcional, percebemos progressivo aumento do número de empresas do setor 
até 1987. Nessa ocasião, já havia 221 tradings registradas na Cacex, número 
esse, todavia estacionado nesse patamar, desde então. Hoje temos atuando no 
Brasil cerca de 230 tradings, das quais pouco mais da metade operando de 
maneira intensiva. 

 

De acordo com o portal do exportador (2008), sítio mantido na internet pelo MDIC, 

existe 168 empresas comerciais exportadoras habilitadas no Brasil, conforme se verifica na 

Tabela 10. Observa-se que o estado de São Paulo tem uma maior concentração, apresentando 

26,19% das comerciais exportadoras no Brasil, sendo o Amazonas o estado menos 

representativo, com apenas 0,6%. Pernambuco possui 6 comerciais exportadoras, 

representando 3,57% do total  das habilitadas no  Brasil. 

Tabela 10 – Distribuição de Comercial  Exportadora no Brasil, 2008 

Estado Quantidade Percentual 

Alagoas 05 2,98% 
Amazonas 01 0,60% 
Bahia 03 1,79% 
Ceará 03 1,79% 
Espírito Santo 19 11,30% 
Goiás 04 2,38% 
Minas Gerais 14 8,33% 
Mato Grosso 03 1,78% 
Pará 01 0,60% 
Paraíba 01 0,60% 
Paraná 07 4,16% 
Pernambuco 06 3,57% 
Rio de Janeiro 15 8,93% 
Rio Grande do Sul 29 17,26% 
Santa Catarina 13 7,73% 
São Paulo 44 26,19% 
Total 168 100%  
Fonte: SECEX, 2008 
 

Segundo Steffen (2006), para estimular o comércio internacional, o governo brasileiro 

promove, como meio de incentivos, um tratamento tributário especial para empresas que têm 
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por objetivo exportar, buscando dessa forma aumentar a produção nacional e todos os efeitos 

decorrentes, como geração de empregos, aumento da renda, entre outros. 

Conforme a Secretaria da Receita Federal, Decreto nº 70.235/1972, da Lei nº 

9.430/1996, comercial exportadora adquire alguns incentivos tributários no que concerne às 

exportações: 

1 – Para aquisição de bens pela comercial exportadora no mercado interno, para fim 

específico de exportação, verifica-se o seguinte tratamento fiscal: 

a) ICMS: não-incidência, conforme Artigo 11, Parágrafo único, alínea a, do RICMS/RS; 

b) IPI: suspensão, conforme artigo 42, inciso V, do RIPI; 

c) COFINS: isenção, conforme artigo 45, inciso VIII, do Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro 

de 2002; 

d) PIS: não-incidência, conforme o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 

de 2002; 

 e) IRPJ/CSLL: dependerão da opção pelo regime tributário. 

2 – Quanto à saída de bens adquiridos pela comercial exportadora para o exterior, são 

aplicadas as mesmas disposições destinadas às exportações, em geral, como:  

a) ICMS: não-incidência, conforme artigo 11, inciso V, do RICMS/RS; 

b) IPI: isenção, conforme artigo 18, inciso II, do RIPI; 

c) COFINS: isenção, conforme artigo 45, inciso II, do Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro 

de 2002; 



 

 

98 

 

d) PIS: não-incidência, conforme o artigo 5º, inciso I, da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 

2002; 

e) IRPJ/CSLL: dependerá do regime tributário a ser escolhido.  

 Baer (1996, p. 219) resume as políticas econômicas adotadas pelo Brasil, desde a 

década de 40 até a década de 90, como: 

As políticas econômicas internacionais adotadas pelo Brasil desde a Segunda 
Guerra Mundial podem ser divididas em vários períodos distintos. Do final 
da década de 40 até início da década de 60, a industrialização com vista à 
substituição de importações [...] De 1964 a 1974, os formuladores da política 
deram ênfase à racionalização da economia, isto é, à busca de soluções para 
alguns desequilíbrios e distorções que sugiram durante o período mais 
intenso de industrialização com vistas à substituição de importação [...] De 
1974 até os anos 80 [...] a procura de ofertas seguras de matérias-primas 
tornou-se o tema dominante nas políticas econômicas externas do país. 
Desde 1990, os planejadores tomaram medidas para atrair a economia 
através da redução de barreiras e de restrições ao capital estrangeiro.  

 

Alaby (2003) afirma que o Brasil, desde os anos 70, exporta apenas como alternativa à 

recessão interna, isto porque a política de fomento às exportações não priorizou a formação 

cultural das empresas, para alcançarem o mercado internacional como extensão do mercado 

interno, remetendo para o exterior apenas o excedente da produção. Para um bom 

desempenho das atividades de exportação brasileira é necessário que o governo elabore 

programas governamentais sérios, usando o crescimento econômico sustentável atrelado a 

uma política de comércio internacional consistente, contemplando nessas ações a participação 

das micro, pequenas e médias empresas.  

Segundo Chagas (1999), as MPMES no mundo todo representam, no cenário atual, um 

papel fundamental na economia mundial. A participação no PIB, em alguns países, alcança 

cerca de 50%, com fortes tendências de crescimento. 
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Benevides et al (2004) salientam que, no Brasil, as políticas de desenvolvimento 

econômico ainda não estão direcionadas para o incentivo à projeção das MPMES no mercado 

internacional, mas as MPMES podem contar com as empresas comerciais exportadoras como  

uma maneira de criar e manter vínculos  com a economia global.  

Os autores ressalvam que a atuação das empresas comerciais exportadoras vem a 

fortalecer as necessidades de crescimento no comércio exterior brasileiro, impulsionando a 

potencialidade das exportações do Brasil e auxiliando, principalmente, na projeção 

internacional das MPMES, haja vista que as comerciais exportadoras são o elo de ligação 

entre as MPMES e o mercado internacional.  

As exportações brasileiras, em 1964, totalizaram US$ 1,4 bilhão de dólares, com o 

aumento no grau de abertura ao comércio mundial. A partir de 1990, essas exportações 

apresentaram um crescimento ascendente, alcançando a marca de US$ 137,5 bilhões, em 

2006, conforme se observa no Gráfico 6. Nele percebe-se também que a partir de 2003 houve 

um crescimento excepcional das exportações, atingindo, nesse período, um total de US$ 

73,084 bilhões, alcançando, em 2004, o valor de US$ 96,475 bilhões. Os bons resultados 

colocam o país diante de alguns importantes desafios, entre os quais se destacam: permanecer 

nesta trajetória em busca do aumento do seu peso no comércio mundial, ou seja, ganhar ainda 

mais espaço nos mercados de maior porte, como Europa e China; promover, de forma 

contínua, a busca de mercados novos e com grande potencial de expansão de vendas em 

prazos relativamente curtos. Tais dados demonstram a importância, cada vez maior, da 

atividade de exportação, que, dentre as formas de ingresso na internacionalização das 

empresas (exportação, licenciamento, aquisição de ativos no exterior, entre outros), é a mais 

utilizada.  
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Gráfico 6 – Evolução da exportação brasileira, de 1964 a 2006, em US$ milhões. 
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Fonte: MDIC/SECEX em julho/2008.  

 

Segundo Machado (2005), as exportações brasileiras estão concentradas num pequeno 

aglomerado de empresas, onde, aproximadamente, 40 delas respondem por quase 50% das 

exportações nacionais. Há anos, esse fato vem persistindo no país e um dos objetivos do 

governo para reduzir ou eliminar tal problema é facilitar para as empresas de pequeno e médio 

porte a exportação de seus produtos. 

Em relação ao desempenho das exportações brasileiras, por estado, nos últimos 5 anos, 

pode-se observar, diante da base de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), na Tabela 11, que os estados da região Sudeste registraram um 

maior percentual em relação às exportações totais do Brasil. O Estado de São Paulo foi o que 

apresentou maior participação na pauta das exportações do país, registrando um percentual de 

32,20%, em 2007, enquanto que os Estados da região Nordeste apresentaram, juntos, o menor 

percentual, 8,12%, em relação às exportações totais do Brasil, no mesmo ano. O Estado do 

Piauí foi o que obteve a menor representatividade do total das exportações brasileiras com 

0,04%, em 2007. 
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Analisando as exportações do Estado de Pernambuco, percebe-se que a pauta de 

exportação entre 2003 e 2007 foi insignificante em relação ao total das exportações 

brasileiras, registrando, em 2005, o maior percentual, 0,66%, dos últimos 5 anos, conforme a 

Tabela 11. 
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Tabela 11 – Exportações brasileiras entre 2003/2007 segundo Estados da Federação 

LOCAL        ANOS           
 2003 2004 2005 2006 2007 
 Valor % valor % Valor % Valor % Valor % 
Brasil 73.203.222 100 96.677.497 100 118.529.184 100 137.807.470 100 160.649.073 100 
Acre 5.360  0,00 9.063  0,009 12.787  0,01 19.539  0,01 19.372  0,01 
Alagoas 360.941  0,49 457.753  0,47 583.877  0,49 692.596  0,50 663.762  0,41 
Amazonas 1.301.078  1,77 1.160.281  1,20 2.150.326  1,81 1.533.737  1,11 1.107.107  0,68 
Amapá  19.563 0,02 46.884  0,04 76.511  0,06 127.980  0,09 127.981  0,07 
Bahia 3.260.882  4,45 4.066.036  4,20 5.989.260 5,05 6.773.299  4,91 7.408.729  4,61 
Ceará 762.603  1,04 861.568  0,89 933.589  0,78 961.874  0,69 1.148.357  0,71 
Espírito Santo 3.535.427  4,82 4.055.546  4,19 5.593.059  4,71 6.721.779  4,87 6.871.955  4,27 
Distrito Federal 15.065  0,02 29.401  0,03 60.130  0,05 66.168  0,04 81.528  0,05 
Goiás 1.103.187  1,50 1.413.115  1,46 1.817.393  1,53 2.093.111  1,51 3.184.780  1,98 
Maranhão 739.802 1,01 1.231.094 1,27 1.501.053 1,26 1.712.702 1,24 2.177.155 1,35 
Mato Grosso 2.186.163  2,98 3.101.889  3,20 4.151.628  3,50 4.333.468  3,14 5.130.866  3,19 
Mato Grosso do Sul  498.339 0,68  644.754 0,66 1.149.122  0,96 1.004.339  0,72 1.297.177  0,80 
Minas Gerais 7.440.403  10,16  10.007.225 10,35 13.514.972  11,40 15.658.215  11,36 18.355.153  11,42 
Pará 2.677.553  3,65 3.804.905  3,93 4.807.893  4,05 6.707.888  4,86 7.925.093  4,93 
Paraná 7.157.853  9,77 9.405.026  9,72 10.033.533  8,46 10.016.338  7,26 12.352.857  7,68 
Paraíba 168.652  0,23 214.280  0,22 228.437  0,19 209.391  0,15 236.143  0,14 
Pernambuco 411.137 0,56 517.549  0,53 786.051  0,66 781.046  0,56 870.557  0,54 
Piauí 58.695  0,08 73.377  0,07 58.680  0,05 47.204  0,03 56.654  0,04 
Rio Grande do Norte 310.551  0,42 573.836  0,59 413.712  0,34 372.011  0,26 380.128  0,23 
Rio de Janeiro 4.848.545  6,62 7.032.468  7,27 8.201.581  6,91 11.484.831  8,33 14.315.694  8,91 
Rio Grande do Sul 8.027.483  10,96 9.902.184  10,24 10.475.704  8,83 11.802.079  8,56 15.017.674  9,34 
Rondônia  97.776 0,13 133.536  0,14 203.019  0,17 308.753  0,22 457.552  0,28 
Roraima 4.221  0,00 5.780  0,00 9.067  0,00 16.414  0,01 16.761  0,01 
Santa Catarina 3.701.854  5,05 4.862.608  5,02 5.594.239  4,71 5.982.112  4,34 7.381.839  4,59 
São Paulo 23.149.380 31,62 31.167.632  32,23 38.142.069  32,17 46.146.926  33,48 51.734.203  32,20 
Sergipe 38.847  0,05 47.792  0,04 66.482  0,05 79.002  0,05 144.760  0,09 
Tocantins 45.581 0,06 116.466 0,12 158.736 0,13 203.887 0,01 154.982 0,09 

      Fonte: MDIC julho/2008 
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Segundo os dados estatísticos do MDIC/SECEX, 77,88% das exportações de 

Pernambuco, no ano de 2007, ficaram concentradas em 40 empresas, dentre as quais, no 

presente estudo, foram identificadas cinco comerciais exportadoras registradas na Secretaria 

de Comercio Exterior (SECEX), que juntas representaram 11,27% das exportações 

pernambucanas.   

Observa-se, também, que, no período de 2004 a 2005, ocorreu um expressivo 

crescimento na variação das exportações de Pernambuco de 51,87%, enquanto que no período 

de 2005 a 2006, houve um decréscimo das exportações de -0,64%, conforme discriminado na 

Tabela 12. Quando comparados os resultados das variações da exportação de Pernambuco em 

relação ao Brasil, no período de 2005 a 2006 verifica-se que no âmbito nacional o 

desempenho das exportações alcançou um aumento relevante nas transações comerciais com 

o exterior: o resultado das exportações foi de UU$ 137,807 bilhões, atingindo uma variação 

de 16,26% das exportações, de acordo com a Tabela 13. Percebe-se que houve um aumento 

bem mais significativo na variação das vendas externas brasileiras do que as do Estado de 

Pernambuco. 

Tabela 12 – Exportações de Pernambuco entre 2003/2007 

Ano 
Valor (US$ 1.000) 

FOB 
Variação (%) 

2003 411.137 28,48 

2004 517.549 25,88 

2005 786.051 51,87 

2006 781.046 -0,64 

2007 870.557 11,46 

Fonte: MDIC/SECEX em julho/2008 
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Tabela 13 – Exportações do Brasil entre 2003/2007 

Ano 
Valor (US$ 1.000) 

FOB 
Variação (%) 

2003 73.203.222 21,12 

2004 96.677.497 32,07 

2005 118.529.184 22,60 

2006 137.807.470 16,26 

2007 160.649.073 16,58 

Fonte: MDIC/SECEX em julho/2008 

 

Diante do cenário apresentado acima, uma resposta ao desafio de ampliar as 

exportações do Estado de Pernambuco pode ser obtida por intermédio das comerciais 

exportadoras, empresas detentoras de conhecimentos específicos necessários para a inserção 

dos produtos no exterior, os quais, até agora, provavelmente não teve o seu 

potencial.totalmente utilizado.  

  

4.7 – Comercial Exportadora no cenário mundial 

As comerciais exportadoras – diante das suas extensas atividades comerciais, 

participando de operações de importação e exportação, como também podendo negociar no 

mercado interno ou produzir e comercializar – possuem amplitude mundial e, freqüentemente, 

atuam, em grande escala, com produtos próprios ou de terceiros:  

...elas devem estar aptas e equipadas para exercer diversas funções pois, 
além da compra e venda de produtos, podem representar, agenciar 
operações, financiar e prestar serviços após a venda. Pela escala em que 
operam, podem, também, atuar diretamente nos transportes e estabelecer 
redes de armazéns, em qualquer país, onde as operações assim 
recomendam... (DAEMON, 1979, p.25). 
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Japão 

De acordo com Japan Foreign Trade Council (1999, apud Kim, 2007), no Japão, as 

Sogo Soshas (comercial exportadora) são imprescindíveis para as operações de comércio 

exterior, representando até 70% de todo o valor exportado e até 60% de todo o valor 

importado por aquele país, somando mais de 10.000 empresas participantes nesse processo, 

empregando mais de 70.000 pessoas.  

Conforme Lazzaratto (1981), o sistema de comercial exportadora foi adotado no Japão 

com o intuito de solucionar o problema de comercialização de produtos do seu parque 

industrial e a importação de matéria-prima e insumos básicos de outros países. No período da 

II Guerra Mundial até antes de 1960, o papel das “comerciais exportadoras” centralizou-se no 

país na realização de serviços para facilitar o comércio japonês.  

A autora ressalta, ainda, que até 1960, no período de maior desenvolvimento da 

indústria de aparelhos eletrônicos e de automóveis, as “comerciais exportadoras” japonesas 

começaram a expandir suas relações com vários países do mundo e firmar um posicionamento 

investidor no mercado internacional através de indústrias e prestadoras de serviço. Com essas 

ações, as “comerciais exportadoras” passaram a se unir em “joint-ventures”, com a finalidade 

de entrar em determinados mercados-chaves.  

Lazzaratto (1981) salienta que, em 1979, a participação das “comerciais exportadoras” 

japonesas nas exportações foi de 67%, sendo que 57% ficaram concentradas na 

comercialização das 10 maiores, de um total de cerca de 6.000 empresas. Inseridos, ainda, 

nesta política de comercialização externa japonesa existem planos governamentais de apoio às 

pequena e média empresas exportadoras no que se refere a financiamentos, convênios com 

câmaras de comércio e indústria, entre outros. 
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Estados Unidos  

Segundo Schwanke (1999), os EUA, ao contrário da maioria de seus parceiros 

internacionais, ao que aparenta, não têm grandes companhias de exportação, com exceção de 

alguns importantes negociadores de grãos. Essa conduta se deve aos problemas que a Lei 

Antitruste prevê. A forma de organização que o exportador encontrou para acelerar os 

esforços na promoção da exportação norte-americana foi a criação de uma legislação 

exclusiva para as comerciais exportadoras. 

Schwanke (1999) afirma que o Export Trading Company Act é uma legislação que tem 

como objetivo dar um maior impulso às exportações norte-americanas, na medida em que dá, 

como forma de apoio à pequena e média empresa, a utilização da comercial exportadora.  

De acordo com Lazzaratto (1981), existem entre 700 e 800 comerciais exportadoras 

operando nos EUA, onde, em grande parte, são de pequeno porte e necessitadas de recursos. 

O processo de exportar via comercial exportadora se dá por intermédio de operações 

conjuntas dessas empresas. 

As operações comumente realizadas pelas comerciais exportadoras incluem a análise 

de mercado, os serviços de distribuição, documentação, transporte, financiamento e os 

serviços de pós-venda. Dessa forma, as comerciais exportadoras ajudam a diminuir as 

despesas com o capital e os riscos financeiros que uma empresa sozinha teria que assumir 

para se lançar na exportação.  

Conforme Schwanke (1999), a legislação norte-americana dá condições às comerciais 

exportadoras para a participação bancária, tanto acionariamente como, também, por 

intermédio de financiamento, sob a forma de empréstimos comerciais. Nas leis Stevenson e 

Danforth, essa participação encontra-se detalhada como investimento e serviços para 



 

 

107 

 

exportação, baseando-se na experiência internacional dos bancos comerciais norte-

americanos. Existe também um plano do Eximbank para promover serviços financeiros para 

comerciais exportadoras, e suas exportações, por um período de 5 anos e um concomitante 

teto de US$ 100 milhões. 

 

Equador 

De acordo com Lazzarotto (1981), o Equador é um país onde o crescimento 

econômico depende do comportamento das importações e exportações, isto porque o mercado 

interno é muito pequeno. Em 1980, o equivalente a 24,9% das exportações eram restritas aos 

produtos industrializados, onde 63% do total correspondia ao petróleo. Procurando 

diversificar mais suas ações quanto à exportação, o governo criou seguros de crédito para 

exportação, o FOPEX (Fundo de Promoção de Exportações), aumentando as rotas de 

comercialização e criando “empresas de comércio exterior” na forma de “comercial 

exportadora” e “sociedade anônima”. Essas empresas estarão direcionadas à comercialização 

de produtos, transporte, distribuição, desenvolvimento de mercados, serviços de apoio, 

concessão de crédito e outras atividades afins. Encontra-se incluso neste projeto 

governamental o apoio e o estímulo à participação das pequenas e médias empresas no 

comércio internacional. 

 

França 

Lazzarotto (1981) destaca que na França, ao que parece, na comercialização de 

produtos tanto para exportar como para importação utiliza-se a forma de associação, 

semelhante à comercial exportadora, denominada de “Societé de Commerce Exterieur” 
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(S.C.E.), onde tem como objetivo apenas comercializar produtos. Torna-se difícil estabelecer 

o percentual das trocas internacionais francesas que essas associações transacionam, as 

estatísticas disponíveis não são coincidentes.                    

 

4.8 – Conclusão  

Constituída uma comercial exportadora, com base no Decreto-Lei nº 1.2458/72, ela 

tem como principal atividade a aquisição de mercadorias no mercado interno para venda no 

mercado externo, sendo vista como elemento de ligação comercial entre o fabricante e o 

produtor nacional e seus compradores internacionais. 

As vantagens de se efetuar uma exportação via comercial exportadora resumem-se em 

quatro pontos básicos: redução de custos operacionais; rapidez no uso dos incentivos; acesso 

a financiamentos especiais; e eliminação de riscos.   

As bases para o estabelecimento dos produtos que irão constituir o sustentáculo 

econômico da comercial exportadora dependerão, como já mencionado, da implementação de 

uma série de procedimentos relativos à compra, venda e entrega desses produtos para fins de 

exportação.  

As comerciais exportadoras são organizações que vêm se desenvolvendo no mercado 

brasileiro, desde os anos 70, apresentando maior amplitude no final da década de 80 início da 

década de 90, com a abertura da economia brasileira, no governo do presidente Fernando 

Collor de Melo. Em razão de uma elevada demanda, algumas empresas buscaram parcerias 

com essas organizações, objetivando melhor distribuição dos seus produtos no mercado 

externo, visto que percebem as vantagens e benefícios dessa parceria, gerando, dessa forma, 

crescimento das exportações, fator esse que influencia positivamente na economia nacional. 
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Ao analisar os estados brasileiros que possuem comerciais exportadoras, destaca-se 

São Paulo, em primeiro lugar, apresentando 26,19% das comerciais exportadoras no Brasil. 

Em segundo lugar, Rio Grande do Sul, com 17, 26% e, em terceiro lugar, Espírito Santo, 

apresentando 11,30% das comerciais exportadoras brasileiras. Nas regiões norte, nordeste e 

centro-oeste verifica-se a atuação dessas empresas em menor destaque.  

Diante das suas inúmeras atividades comerciais, as comerciais exportadoras 

participam de operações de exportação e importação, não só no Brasil, mas, também, em 

vários países do mundo, atuando em grande escala com produtos próprios ou de terceiros.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO  

Este capítulo apresenta os principais resultados de uma pesquisa de campo realizada 

com 10 micro, pequenas e médias empresas de Pernambuco, que utilizam os serviços das 

comerciais exportadoras para realizarem operações de comércio exterior. O motivo para a 

realização desta pesquisa foi fornecer informações quantitativas em nível das empresas, com o 

objetivo de conhecer melhor o desempenho dessas organizações que exportam de forma 

indireta, para que elas possam proporcionar subsídios e embasamentos às análises qualitativas 

desenvolvidas. Dessa forma, uma variedade de temas e resultados serão reunidos num 

panorama geral das micro, pequenas e médias empresas de Pernambuco, que exportam 

através de comercial exportadora. 

A pesquisa de campo está composta por dois questionários: um destinado à comercial 

exportadora e outro às micro, pequenas e médias empresas que utilizam os serviços da 

comercial exportadora. O questionário destinado à comercial exportadora, apresentado no 

Anexo 1, está composto por 6 questões e  teve como objetivo identificar a quantidade de 

MPMES que exportam através delas e seus segmentos, como também facilitar o acesso da 

autora deste estudo a essas empresas que exportam através das comercias exportadoras.  

O questionário destinado às MPMES que utilizam os serviços das comerciais 

exportadoras, apresentado no Anexo 2, está composto por 17 perguntas e teve o propósito de 

traçar o perfil das empresas, identificando, entre outros, a quantidade de empregados, tempo 

de existência das empresas, há quanto tempo exporta, se aumentou a quantidade de 

empregados após iniciar as operações de exportação, etc.  

Os resultados obtidos nos questionários foram compilados e oferecem uma gama de 

dados para análise, principalmente se considerarmos a prática de possíveis cruzamentos dos 
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resultados adquiridos no relacionamento de algumas perguntas. Este capítulo restringe-se à 

análise dos principais resultados da pesquisa de campo.  

Este capítulo está composto por seções que analisam as respostas relativas a cada uma 

das questões desenvolvidas nos questionários realizados com as comerciais exportadoras e 

com as MPMES que utilizam os serviços delas. A segunda seção analisa questões referentes 

às comerciais exportadoras, através das quais se buscou informações referentes às empresas 

de Pernambuco que exportam por intermédio dessas, tais, como: o número de empresas que 

exportam, utilizando os seus serviços, o segmento de atuação das empresas exportadoras, o 

porte das empresas exportadoras, de acordo com as especificações do SEBRAE, entre outros.  

A terceira seção analisa o desempenho das MPMES de Pernambuco que exportam via 

comercial exportadora, a cidade onde estão estabelecidas, há quanto tempo estão no mercado, 

o número de pessoas empregadas, há quanto tempo a empresa exporta, os principais países de 

destino do produto exportado, qual o percentual de vendas comercializado para o mercado 

externo, entre outros, finalizando o capítulo com uma breve conclusão. 

 

5.1 – Procedimento metodológico  

Esta seção descreve os métodos utilizados para a consecução dos objetivos da 

pesquisa, identificando importantes aspectos das comerciais exportadoras e traçando o perfil 

das MPMES de Pernambuco, que exportam através das mesmas.  

Segundo Lakatos e Marconi (2003), método é o conjunto de atividades sistemáticas e 

racionais, utilizado pelo cientista para a obtenção de dados válidos e verdadeiros, traçando um 

caminho a ser seguido. Este estudo adotará o método hipotético-dedutivo, na medida em que 
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se percebe uma lacuna de conhecimento quanto ao relacionamento das comerciais 

exportadoras com as micro, pequenas e médias empresas.  

De acordo com Marcantonio (1993, apud Cáceres, 2001), a pesquisa científica é o 

planejamento prévio sobre os caminhos e instrumentos fundamentais para o levantamento, 

organização e interpretação dos dados conseguidos sobre o que se estuda. Considera-se como 

um de seus elementos a pesquisa descritiva, que é subdividida em pesquisa bibliográfica e de 

campo. A pesquisa bibliográfica é realizada através da investigação documental, com o 

propósito de explanar a legislação e regulamentos pertinentes ao estudo em questão, dando 

embasamento e conteúdo fidedigno à investigação; a pesquisa de campo consiste na coleta de 

informações no local em que acontecem os fenômenos. Este tipo de pesquisa observa, 

registra, analisa e correlaciona o objeto do estudo.  

As informações obtidas para o desenvolvimento da pesquisa originaram-se através de 

fonte primária (aquelas de primeira mão, coletada pelo pesquisador) e fonte secundária (dados 

já disponíveis em entidades, órgãos de pesquisa, livros, entre outros).   

Este estudo empregou o teste Exato de Fisher, que é utilizado para tabelas com duas 

variáveis. É uma técnica de fundamental importância para análise dos dados discretos, 

normais ou ordinais, quando as duas amostras independentes são pequenas e as proposituras 

para a aplicação do teste Qui-quadrado não são atendidas (SIEGEL & CASTELLAN JR., 

2006; VIEIRA, 2004). É empregado com utilidade quando os escores de duas amostras 

aleatórias independentes recaem em uma ou outra classe, de duas classes simultaneamente 

excludentes. De acordo com Castellan Jr (2006), refere-se a um dos mais poderosos testes 

unilaterais para dados do tipo nos quais ele é apropriado: de variáveis dicotômicas e em escala 

nominal.  
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Para este estudo, o nível de significância mínimo que se considera para rejeitar a 

hipótese nula (H0) é de 5,0% (α = 0,05). Segundo Siegel (1975), é usual optar por níveis de 

significância de 1,0% ou 5,0% para rejeitar hipóteses nulas, no entanto, outros valores podem 

ser utilizados. O nível de significância de 5% mostra a existência de uma confiança de 95% de 

escolher uma opção acertada.  

Os dados mais detalhados sobre o funcionamento e aplicabilidade dos testes 

estatísticos usados neste trabalho de pesquisa podem ser adquiridos na obra de Vieira               

(2004). As particularidades sobre o funcionamento do pacote estatístico Statistical Package 

for Social Sciences – SPSS, versão 15.0 podem ser adquiridos nas obras de Pereira (2006) e 

Wagner et al ( 2004).  

 

5.1.1 – Amostra da pesquisa  

Por ser uma pesquisa exploratória, houve dificuldades em identificar as MPMES que 

exportam através das comerciais exportadoras. O primeiro passo, então, foi identificar as 

comerciais exportadoras cadastradas junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), via internet. 

Obtiveram-se os dados de 168 comerciais exportadoras (CE), cadastradas no site do 

MDIC. A análise desse cadastro demonstrou que os dados cadastrais estavam desatualizados, 

observando-se que 55% das CE estavam com o telefone incorreto (constando apenas sete 

dígitos), conforme pode ser observado na Tabela 14, a seguir.  

Ao constatar um percentual tão significativo de telefone incorreto, esta pesquisadora 

entrou em contato via telefone com o Departamento de Comércio Exterior (DECEX), do 
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MDIC, a fim de obter dados mais atualizados, no entanto, o que se obteve foram informações 

de que aqueles eram os dados mais atualizados.   

De posse do cadastro obtido através do DECEX, foi realizado contato telefônico com 

as comerciais exportadoras, cujo telefone continha 8 dígitos, procurando identificar quais 

dessas CE haviam realizado exportações para empresas pernambucanas. Identificou-se que 13 

CE brasileiras haviam efetuado exportação de produtos de empresas do Estado de 

Pernambuco. Identificou-se que dessas treze, seis estão estabelecidas no Estado de 

Pernambuco e que uma delas mantém um escritório em Recife-PE, totalizando, assim, sete 

comerciais exportadoras localizadas em Pernambuco, credenciadas de acordo como o 

Decreto-Lei 1.248, de 29/11/72, conforme se observa na Tabela 14.  

Devido ao fato de mais de 50% das CE estarem com número do telefone incorreto 

infere-se que há necessidade de atualização de dados cadastrais das comerciais exportadoras 

no banco de dados do DECEX.   
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Tabela 14 – Comerciais Exportadoras Brasileiras 

Dados Quantidade 

Brasil 168 

Telefone desatualizado 93 

Telefone atualizado 75 

Quantas das 75 com cadastro atualizado exportaram 
produtos de Pernambuco? 

13 

Das 13 que exportaram produtos de PE, quantas 
estão estabelecidas em PE 

7 

Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2008. 
 

Procurando identificar as micro, pequenas e médias empresas do Estado de 

Pernambuco que exportaram através de comerciais exportadoras, esta pesquisadora, por 

conveniência e por dificuldade de logística, efetuou um corte por localização das CE,  

estabelecendo sua amostra nas CE localizadas em Pernambuco. 

 Das 7 comerciais exportadoras estabelecidas em Pernambuco que constam do 

cadastro do MDIC, 6 declararam atuar  no setor sucro-alcooleiro e que  exportavam produtos 

de grandes produtoras(empresas de grande porte) de álcool e açúcar. Como as grandes 

empresas não são o alvo desta pesquisa, estas 6 CE foram descartadas, sendo utilizada, apenas 

uma (empresa A) do cadastro publicado pelo MDIC.   

Procurando ampliar a sua amostra, a pesquisadora entrou em contato com o SEBRAE-

PE, no setor de comércio internacional, solicitando contatos de comerciais exportadoras 

atuantes em PE. A partir de contatos do SEBRAE-PE, obtiveram-se contatos com duas 

comerciais exportadoras (empresas B e C). Buscou-se, ainda, ampliar a amostra através de 

contato com a Agência de Promoção de Exportação (APEX), em Brasília-DF, solicitando 

dados de Comerciais Exportadoras que atuam no Estado de Pernambuco. Obteve-se, assim, 

contato com mais duas comerciais exportadoras (empresas D e E), conforme descrito na 

Tabela 15, totalizando uma amostra de 5 comerciais exportadoras que atuam no Estado de 
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Pernambuco. Essas empresas foram contatadas e aceitaram participar desta pesquisa, cujos 

resultados seguem abaixo. 

 

Tabela 15 – Ampliação das Comerciais Exportadoras 
estabelecidas em Pernambuco 

Origem do contato inicial Quantidade 

Cadastro MDIC 01 

SEBRAE 02 

APEX 02 

Fonte: Pesquisa de campo da  autora, 2008 
 

Com as 5 comerciais exportadoras procurou-se extrair informações essenciais para o 

desenvolvimento desta pesquisa, tais, como:  

1 – Quantas empresas de Pernambuco exportaram através da comercial exportadora 

até o ano de 2007?  

2 – Qual o segmento de atuação das empresas de Pernambuco que exportaram através 

da comercial exportadora até o ano de 2007?  

3 – Quantas microempresas de Pernambuco exportaram através da comercial 

exportadora até o ano de 2007?  

4 – Quantas empresas de pequeno porte de Pernambuco exportaram através da 

comercial exportadora até o ano de 2007?  

5 – Quantas empresas de médio porte de Pernambuco exportaram através da comercial 

exportadora até 2007?  

6 – A comercial exportadora poderia facilitar o acesso da pesquisadora a essas 

MPMES? 
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No estudo realizado foram pesquisadas 10 MPMES do Estado de Pernambuco que 

efetuaram exportações via comercial exportadora até o ano de 2007. Na pesquisa efetuada foi 

percebido que não há um percentual relevante de MPMES pernambucanas que exportaram via 

CE. Na verdade, na maioria das vezes, as comerciais exportadoras procuram essas empresas 

objetivando atender algum cliente no mercado externo.  

 

5.2 – Pesquisa de campo junto às comerciais exportadoras 

As 5 comerciais exportadoras declararam que no ano de 2007 exportaram produtos de 

10 (dez) MPMES do Estado de Pernambuco, conforme observa-se no Gráfico 7. Diante do 

universo das MPMES que foram pesquisadas, 30% são microsempresas; 50%, empresas de 

pequeno porte; e 20% empresas de médio porte. 

 

Gráfico 7 – Quantidade de Micro, Pequenas e Médias Empresas de 
Pernambuco que exportaram via Comercial Exportadora em 
2007 

 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2008. 
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5.3 – Pesquisa de campo junto às MPMES exportadoras 

A partir dos contatos estabelecidos com as MPMES2 indicadas pelas comerciais 

exportadoras, este estudo procurou identificar qual a importância das CE e a forma que elas 

influenciaram as MPMES do Estado de Pernambuco, na exportação de seus produtos.   

Para estabelecer o grau de importância das CE para as MPMES, este estudo procurou 

investigar essa importância diretamente junto as MPMES e, a partir das respostas obtidas, 

estabeleceu-se a importância das CES para essas organizações. 

Dentre as MPMES pesquisadas, observa-se que apenas uma delas realizou alterações 

nas instalações físicas para atender as exportações, fato esse que pode indicar que essas 

empresas estavam atuando com a capacidade de operação ociosa e que as exportações 

proporcionaram a utilização dessa capacidade ociosa. Essa situação foi ratificada quando 90% 

dos respondentes afirmaram não terem efetuado contratação de mão-de-obra em decorrência 

da exportação. 

 

5.3.1 – Ocupação dos respondentes 

Como o grau de competição no mercado internacional é bastante elevado, torna-se 

essencial que os profissionais responsáveis pelas exportações tenham um maior nível de 

qualificação em relação à média do mercado nacional, isto porque as exigências na tomada de 

decisão direcionadas para o mercado externo tornam-se fundamentais para obtenção de bons 

resultados no processo de exportação. 

                                                 
2 Uma organização está enquadrada como microempresa quando possui até 19 empregados no  setor industrial e até 9 
empregados no setor de comércio e serviços; empresa de  pequeno porte é aquela que possui de 20 à 99 empregados no setor 
industrial e de 10 à 49 empregados no setor de comércio e serviços; enquadrada como  empresa de médio porte quando 
possui de 100 à 499 empregados na indústria e de 50 à 99 empregados no comércio e serviços (SEBRAE, 2008). 
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Ao realizar a pesquisa com os profissionais das MPMES responsáveis pela exportação, 

ou seja, que realizam todas as transações comerciais com as comerciais exportadoras, foi 

percebido que eles possuem nível superior e têm pouca experiência no mercado internacional. 

Para essas empresas, a participação da comercial exportadora aponta como sendo o caminho 

mais adequado para a entrada dessas MPMES no mercado internacional, já que as CE são 

organizações portadoras de conhecimentos específicos necessários para a inserção dos 

produtos no exterior, a saber: procedimentos comerciais, formas de pagamentos, 

financiamentos disponíveis, como também idioma e cultura dos países destinos dos produtos. 

Dentre os respondentes, mais de 90% ocupam o cargo de gerente ou sócio-gerente da 

organização, conforme pode ser observado na Tabela 16. 

        
Tabela 16 – Cargo do respondente das MPMES 

Cargo do respondente Freqüência Percentual Percentual 
acumulado 

Gerente de exportação 5 50% 50% 

Sócio-gerente 4 40% 90% 

Coordenadora do 
departamento de 
exportação 

1 10% 100% 

Total 10 100,0  
           Fonte: Pesquisa de campo da autora 

 

 

5.3.2 – Localização das MPMES de Pernambuco que exportam via Comercial 
Exportadora 

 

Na amostra estudada, 80% das organizações estão fora da Região Metropolitana do 

Recife, com maior relevância para as cidades de Araripina, Recife e Petrolina, com duas 

organizações em cada Município, conforme se observa na Tabela 17.   
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             Tabela 17 – Município onde as empresas exportadoras pesquisadas estão 
estabelecidas 

 

Município Freqüência Percentual Percentual 
acumulado 

Araripina 2 20% 20% 

Gravatá 1 10% 30% 

Carpina 1 10% 40% 

Recife 2 20% 60% 

Petrolina 2 20% 80% 

Bom Jardim 1 10% 90% 

Bezerros 1 10% 100% 

Total 10 100%  
           Fonte: Pesquisa de campo da autora 

 

5.3.3 – Setor de atuação das empresas 

Dentre as organizações pesquisadas verifica-se que os produtos exportados são 

produzidos, em maior percentual, no setor primário da economia, como a agricultura (na 

cidade de Petrolina) e mineração (nas cidades de Bezerros e Bom Jardim). Esse é um dos 

problemas das exportações brasileiras que vieram a se confirmar diante das pesquisas 

realizadas neste estudo. De acordo com a Tabela 18, dentre as empresas analisadas observa-se 

uma grande variedade de produtos. Percebe-se, também, que 90% dessas empresas atuam em 

setor com baixa tecnologia e intensiva em mão-de-obra pouco qualificada. Conforme Dias 

Junior (2005), as exportações brasileiras caracterizam-se por apresentarem produtos com 

baixo valor agregado. Torna-se fundamental agregar maior valor aos produtos brasileiros 

antes de serem efetuadas as exportações através das comerciais exportadoras.   
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Tabela 18 – Setor de atuação das empresas exportadoras pesquisadas 

Atividade Freqüência Percentual Percentual 
acumulado 

Gesso 2 20 20 

Artesanato 2 20 40 

Polpa de fruta 1 10 50 

Frutas 2 20 70 

Granito 1 10 80 

Pedras 1 10 90 

Material ortopédico 1 10 100 

Total 10 100%  
           Fonte: Pesquisa de campo da autora 
 
 

 

5.3.4 – Número de Empregados das empresas que exportam através das Comerciais 
Exportadoras 

 
Em relação ao número de empregados, apenas 30% das empresas que exportam via 

comercial exportadora possuem menos de 10 empregados e a que mais emprega tem 210 

empregados, conforme se observa na Tabela 19.  No estudo realizado, conclui-se que, como 

essas empresas são intensivas em mão-de-obra pouco qualificada, é evidente o baixo nível de 

escolaridade nessas organizações, tornando-se necessário investir em qualificação 

profissional, fator esse de suma importância para elevar a firma a uma maior produtividade, 

fundamental para o mercado internacional. 
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Tabela 19 – Número de empregados das empresas que exportam via Comercial 
Exportadora 

Empregados Freqüência Percentual Percentual 
acumulado 

5 3 30 30 

10 1 10 40 

28 1 10 50 

48 1 10 60 

55 1 10 70 

90 1 10 80 

150 1 10 90 

210 1 10 100 

Total 10 100%  
           Fonte: Pesquisa de campo da autora 

 
 
 

5.3.5 – Número de empregados que operam na atividade de exportação 

As comerciais exportadoras desempenham importante papel na exportação dos 

produtos das MPMES na medida em que elas assumem a prospecção de mercado, além de 

ficarem responsáveis pela logística e cobrança dos valores devidos pelos compradores do 

mercado externo. Esse fato ficou evidenciado quando se percebe a redução do número de 

empregados das MPMES que atuam diretamente na atividade de exportação via comercial 

exportadora, indicando, claramente, que as CE assumem as responsabilidades das atividades 

de exportação. 

Observou-se que 90% das organizações analisadas possuem, no máximo, dois 

empregados ligados diretamente à exportação, conforme pode ser visto na Tabela 20. 
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Tabela 20 – Número de empregados que atuam diretamente com atividades de 
exportação  

Nº de Empregados Freqüência Percentual Percentual 
acumulado 

Apenas um empregado 3 30 30 

Dois empregados 6 60 90 

Três empregados 1 10 100 

Total 10 100%  

Fonte: Pesquisa de campo da autora 
 

 

5.3.6 – Tempo da empresa no mercado 

Conforme exposto neste trabalho, a maioria das empresas pernambucanas pesquisadas 

neste estudo, e que exportam via comercial exportadora, atuam no mercado há mais de 7 anos 

(60%); três delas estão há 2 anos no mercado; a que está há mais tempo tem 30 anos no 

mercado, conforme pode-se observar na Tabela 21. É sabido, através de várias pesquisas do 

SEBRAE, que a taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas atinge cerca de 80% em 

cinco anos. Diante dessa análise, verifica-se que as MPMES que exportam via comercial 

exportadora encontram-se mais estáveis no mercado, conforme pode-se observar na Tabela 

21.  
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Tabela 21 – Tempo da empresa no mercado 

Anos Freqüência Percentual Percentual 
acumulado 

2 3 30 30 

3 1 10 40 

7 1 10 50 

13 1 10 60 

16 1 10 70 

18 1 10 80 

25 1 10 90 

30 1 10 100 

Total 10 100%  
Fonte: Pesquisa de campo da autora 

 

 

5.3.7 – Há quanto tempo as MPMES pesquisadas estão inseridas no mercado 
internacional? 

   

Das MPMES pesquisadas, 60% já ultrapassaram o seu período de mortalidade, de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo SEBRAE e, também, 60% delas exportam há mais 

de 3 anos. Daí, infere-se que a exportação pode ser um fator relevante para a sobrevivência 

dessas organizações. No entanto, este assunto deve ser tratado num estudo mais aprofundado. 

Conforme mostra a tabela 22, da totalidade das MPMES estudadas, 40% exportam 

apenas há 1 ano e as demais exportam há mais de 3 anos. A mais experiente exporta há 30 

anos. 
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Tabela 22 – Há quanto tempo que as MPMES pesquisadas estão inseridas no 
mercado internacional? 

Anos Freqüência Percentual Percentual 
acumulado 

1 4 40 40 

3 1 10 50 

4 1 10 60 

5 1 10 70 

10 1 10 80 

16 1 10 90 

20 1 10 100 

30 1 10 100 

Total 10 100  
Fonte: Pesquisa de campo da autora 
 
 
 

 5.3.8 – Destino das exportações 

A pesquisa procurou identificar os países destinos dos produtos exportados via 

comercial exportadora e, de acordo com os respondentes, dos países com maior freqüência no 

que se refere ao destino das exportações, via comercial exportadora, apenas um faz parte do 

Mercosul. São eles: Estados Unidos da América e Itália, conforme se vê na Tabela 23. Diante 

disto percebe-se que as comerciais exportadoras tendem a diversificar as exportações de 

produtos das MPMES do Estado de Pernambuco, direcionando suas operações para diversos 

países.  
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Tabela 23 – Destino das exportações 

País Freqüência 

Estados Unidos da América 3 

Angola 2 

França 2 

México 1 

Holanda 2 

Inglaterra 2 

Alemanha 1 

Japão 1 

Caribe 1 

China 1 

Portugal 1 

Itália 3 

Colômbia 1 

Chile 1 

Total 10 
Fonte: Pesquisa de campo da autora 
 
 

 

5.3.9 – Percentual de vendas originadas da exportação  

Verifica-se, na Tabela 24, que 50% das empresas declararam que, do seu faturamento, 

entre 60 % e 90% são originados da exportação. Percebe-se, através desses dados, que a 

inserção no mercado internacional via comercial exportadora pode ser uma nova oportunidade 

para as MPMES, com menor risco na atividade de exportação, uma vez que a CE possui 

estrutura adequada para prospecção de mercado, logística internacional e conhecimentos 

específicos relacionados aos procedimentos de exportação, tanto fiscal como operacional, 

tornando-as fortes aliadas das MPMES que têm pretensão de exportar, mas que não têm 

dinheiro para desenvolver tal estrutura. 
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Tabela 24 – Percentual de vendas para exportação 

 Freqüência Percentual Percentual 
acumulado 

De 6 a 12% 5 50 50 

De 60 a 90% 5 50 100 

Total 10 100  

Fonte: Pesquisa de campo da autora 
 

 

5.3.10 – Número de funcionários ligados à exportação versus aumento no percentual das 
vendas  

 
É sabido que o teste Exato de Fisher é utilizado para tabelas com duas variáveis, sendo 

uma técnica de fundamental importância para análise dos dados discretos, normais ou 

ordinais, quando as duas amostras independentes são pequenas. No teste Exato de Fisher o 

nível de significância mínimo que se considera para rejeitar a hipótese nula é de 5% (α = 

0,05). Segundo Siegel (1975), é usual optar por níveis de significância de 1,0% ou 5,0% para 

rejeitar hipóteses nulas. No entanto, outros valores podem ser utilizados. O nível de 

significância de 5% mostra a existência de uma confiança de 95% de escolher uma opção 

acertada 

Na relação testada entre o número de funcionários ligados à exportação, o valor 

encontrado através do Teste Exato de Fisher foi de 0,083; o fato de esse valor estar bem 

próximo dos 5% (α = 0,05) esperados, se pode dizer que há uma tendência das empresas com 

maiores níveis de exportação necessitarem de maior quantidade de profissionais ligados a esse 

setor. A Tabela 25 mostra cinco empresas que possuem mais de um empregado, as quais  

obtiveram aumento de 60%, ou mais, no percentual das vendas, após exportação via CE.  
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Tabela 25 – Número de funcionários ligados à exportação versus aumento no 
percentual das vendas via Comercial Exportadora 

Aumento % das vendas 
após exportação via CE 

Número de funcionários ligados a 
exportação 

Até 
12% 

60% ou 
mais 

Total 

Apenas 1 empregado 3 0 3 

Mais de 1 empregado  2 5 7 

Total 5 5 10 

Teste Estatístico 

Teste Exato de Fischer = 0,083.  
        Fonte: Pesquisa de campo da autora.  
 
 
 

5.3.11 – Atividade principal da empresa versus aumento percentual nas vendas após 
exportação via Comercial Exportadora 

 

Como se pode observar na Tabela 26, não há qualquer relação entre o setor de atividades 

envolvidas pela empresa e o percentual das vendas de exportação em referência ao total das 

vendas. Esse fato é confirmado através do teste Exato de Fisher. O fluxo de exportação dos 

produtos das MPMES, através das comerciais exportadoras, dependerá de outros fatores, tais, 

como as necessidades do mercado externo, tendo em vista que a maioria das MPMES 

pesquisadas são procuradas pelas comerciais exportadoras.   
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Tabela 26 – Atividade principal da empresa versus aumento percentual (%) nas 
vendas, após exportação via comercial exportadora.   

Aumento % das vendas após 
exportação 

Atividade principal da 
empresa 

Até 12% 
60% ou 

mais 

Total 

Comércio 3 2 5 

Indústria  2 3 5 

Total 5 5 10 

Teste Estatístico 

Teste Exato de Fischer = 0,050.  
Fonte: Pesquisa de campo da autora.   

 

 

5.3.12 – Problemas encontrados para realizar a primeira exportação  

Conforme mostra a Tabela 27, cinco empresas relataram que não encontraram 

dificuldade na sua primeira exportação devido ao fato de que realizaram tal operação através 

das comerciais exportadoras. Além disso, verifica-se que três empresas tiveram dificuldade 

para realizar a primeira exportação, haja vista a falta de informação e o desconhecimento para 

a obtenção dos documentos necessários à exportação e o preenchimento dos mesmos. Dessas 

três empresas, apenas uma efetuou exportação direta. Constata-se, também, que dois 

respondentes não trabalhavam na empresa no período em que ocorreu a primeira exportação, 

portanto não houve informação. 

Tabela 27 – Problemas encontrados para realizar a primeira exportação 

Dificuldades Número de empresas  

Não encontrou dificuldade  05 

Dificuldade/desconhecimento para preencher formulários 
e/ou Falta de informação 

03 

Respondente não trabalhava na empresa na 1ª exportação 02 

Total 10 
Fonte: Pesquisa de campo da autora.          
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5.3.13 – Razões que levaram a exportar via Comercial Exportadora  

Verifica-se, na Tabela 28, que 40% das MPMES responderam ter segurança no 

recebimento das vendas. Quatro MPMES informaram que as comerciais exportadoras 

entraram em contato com a empresa. Três empresas disseram que as comerciais exportadoras 

possuem conhecimento do mercado externo, 3 das empresas afirmaram que as comerciais 

exportadoras agilizam no processo de exportação, 1 empresa relatou que procurou a comercial 

exportadora com o objetivo de  incrementar suas vendas e outra informou que procurou a 

comercial exportadora devido às dificuldades logísticas. 

Tabela 28 – Razões que levaram as MPMES a exportarem via comercial 
exportadora  

Motivos para procurar as CES Número de 
empresas  

Segurança no recebimento das vendas  04 

MPMES procuradas pela comercial exportadora  04 

Conhecimento do mercado externo  03 

Agilidade no processo de exportação  03 

Incremento das vendas  01 

Dificuldade logística  01 
Fonte: Pesquisa de campo da autora 

 

 

5.4 – Conclusão  

      Este capítulo teve o objetivo de relatar a pesquisa de campo realizada junto às 

comerciais exportadoras, a fim de identificar as MPMES estabelecidas em Pernambuco, que 

exportaram, através delas. Os dados aqui levantados referem-se até o ano de 2007. 

A pesquisa teve como intuito perceber o papel das comerciais exportadoras para a 

inserção internacional das micro, pequenas e médias empresas do Estado de Pernambuco, 
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tendo como objetivos específicos identificar o perfil das MPMES de Pernambuco que 

exportam através das comercias exportadoras; estabelecer as razões que levaram as MPMES a 

optarem pela exportação via comercial exportadora; demonstrar a expansão das MPMES após 

o processo de internacionalização através das comerciais exportadoras. 

Os resultados adquiridos parecem indicar que os objetivos propostos foram alcançados 

parcialmente, fato esse percebido a partir do início da pesquisa de campo, devido às poucas 

informações sobre as comerciais exportadoras no Brasil. A maioria delas está localizada na 

Região Sudeste, de acordo com o MDIC. Além disso, observou-se que os dados referentes a 

endereços e contatos telefônicos não estavam atualizados no banco de dados disponibilizado 

através do MDIC, o que dificultou levantar-se uma amostra mais representativa.  

No entanto, as respostas obtidas das empresas participantes desta pesquisa indicam, 

claramente, a importância das comerciais exportadoras, visto que são elas que se encarregam 

da prospecção do mercado, da logística internacional, como, também, e principalmente, 

garantem o recebimento das vendas realizadas pelas MPMES. Esse último fato parece ser 

relevante para as micro, pequenas e médias empresas, no que se refere às intermediações das 

transações internacionais. 

Este estudo também verificou que as MPMES apresentam um papel passivo no que se 

refere à sua internacionalização, visto que 40% delas declararam que foram procuradas pelas 

CES. Essas afirmações parecem confirmar que as MPMES têm seus produtos “comprados” e 

não “exportados”, ou seja, elas não se esforçam para venderem, apenas atendem às demandas 

que surgem à sua porta. 

De acordo com a pesquisa de campo, das dez MPMES que efetuaram exportação via 

comercial exportadora, apenas uma realizou sua primeira exportação de forma direta; 90% 
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efetuaram tal operação através de agenciadores ou de comercial exportadora. Esta pesquisa 

identificou também, no grupo estudado, que a maioria, 60%, está no mercado há mais de sete 

anos. Três delas estão a dois anos no mercado e a empresa que se encontra a mais tempo no 

mercado está há 30 anos. Esses foram alguns dos fatores observados na pesquisa, que tornam 

relevante a importância do processo de internacionalização das MPMES, via comercial 

exportadora. 
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6 – CONCLUSÃO E SUGESTÕES  

A abertura econômica, no cenário global, tem proporcionado uma forte ampliação das 

transações comerciais no âmbito mundial, incentivando, cada vez mais, um crescimento 

acelerado do comércio internacional. 

Devido a essa forte ampliação dos mercados, principalmente com o aumento do fluxo 

de mercadorias e fatores de produção, as empresas, seja qual for o seu porte, estão buscando 

expandir seus mercados para que possam permanecer nesse ambiente competitivo. Dessa 

forma, a estratégia de internacionalização torna-se uma das principais alternativas para o 

alcance deste objetivo.  

As atividades de comércio exterior e a sua operacionalização requerem dos envolvidos 

conhecimento operacional e de mercado especializado.  

A globalização acelerada da economia não admite hesitações e cobrará um alto preço 

daqueles que não souberem perceber que o caminho das oportunidades passa pelo intercâmbio 

de oportunidades entre países, instituições e empresas. No centro desse processo, situam-se as 

trading companies, que no Brasil são denominadas de comerciais exportadoras.  

As comerciais exportadoras são organizações que têm como principal função a 

aquisição de bens no mercado interno para venda no mercado externo, servindo de elo entre a 

oferta interna e a demanda externa. 

Essas empresas possuem estruturas nos países destinos com que operam, facilitando o 

relacionamento e a logística dos produtos nos países acima referidos. As operações dessas 

empresas contribuem para que as MPMES, que não tenham estrutura de vendas e recepção de 

produtos no exterior, possam inserir-se no mercado internacional.  
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Neste trabalho, verificou-se que a inserção das MPMES no contexto mundial é de 

fundamental importância para a economia, fato esse percebido diante dos percentuais 

apresentados, principalmente no que se refere à geração de emprego e renda. 

Constatou-se, no decorrer deste estudo, que é expressiva a participação das MPMES  

em diversos países do mundo, no que se refere ao crescimento de suas economias, 

evidenciando a importante contribuição dessas empresas no desenvolvimento desses países.  

Neste sentido, torna-se evidente, no cenário global, que as MPMES são elementos 

chave que proporcionam condições necessárias para a composição e o dinamismo do parque 

industrial, seja do Brasil ou de qualquer país, onde se verifica que o ambiente econômico é 

alavancado por essas empresas.  

No Brasil, diante do comércio internacional, o Governo escolheu o caminho das 

exportações como alicerce de sua política monetária, trazendo divisas do exterior para o 

território nacional. As exportações brasileiras, segundo os dados fornecidos através do MDIC, 

totalizaram, em 1964, US$ 1,4 bilhão e, em 2006, chegaram à marca de US$ 137,5 bilhões. 

Os números apresentados neste trabalho de dissertação demonstram que o país possui 

potencial relevante no crescimento das exportações, principalmente se o governo intensificar 

o trabalho de aumento da pauta exportadora, através das MPMES, ampliando a sua 

participação no mercado internacional.  

Apesar do crescente aumento das exportações brasileiras, as políticas de 

desenvolvimento econômico apresentam ainda pouco estímulo à inserção das MPMES no 

mercado internacional. No entanto, como forma de criar e manter vínculo com o comércio 

exterior, essas empresas podem contar com as comerciais exportadoras, que são organizações 

que vêm se desenvolvendo no mercado brasileiro desde os anos 70, apresentando maior 
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amplitude no final da década de 80, início da década de 90, com a abertura da economia 

brasileira. Por apresentarem conhecimentos específicos relacionados aos procedimentos de 

exportação tanto fiscal como operacional, algumas empresas brasileiras começaram a buscar, 

a partir daquele período, parcerias com essas organizações, utilizando os seus serviços, com o 

objetivo de facilitar a inserção dos produtos nacionais no mercado externo.  

Com relação às MPMES pernambucanas que utilizam os serviços disponibilizados 

pelas comerciais exportadoras, este trabalho identificou, diante das investigações, que todas as 

constatações inseridas nesta dissertação são importantes para o conhecimento, a análise e uma 

compreensão mais clara da realidade das MPMES do Estado de Pernambuco, no que diz 

respeito à internacionalização delas através das exportações dos seus produtos, via comercial 

exportadora.  

Dentro deste contexto, foi realizada uma pesquisa de campo com o propósito de 

verificar o papel das comerciais exportadoras para a inserção internacional das micro, 

pequenas e médias empresas do Estado de Pernambuco, tendo como objetivo específico 

identificar o perfil das MPMES pernambucanas que exportam através das comerciais 

exportadoras; estabelecer as razões que levaram as MPMES a optarem pela exportação via 

comercial exportadora; verificar a expansão das MPMES após o processo de 

internacionalização através das comerciais exportadoras.  

No estudo realizado foram pesquisadas dez MPMES do Estado de Pernambuco, que 

efetuaram suas exportações via comercial exportadora até o ano de 2007. Na pesquisa de 

campo foi percebido que não existe um percentual significante de MPMES do Estado de 

Pernambuco que exportaram via CE. Na verdade, na maioria das vezes, as comerciais 

exportadoras procuram essas empresas objetivando atender algum cliente no mercado externo.  
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Os resultados obtidos apontam que os objetivos propostos foram atingidos 

parcialmente, haja vista a existência de poucas informações sobre as comerciais exportadoras 

no Brasil.  

Diante da amostra estudada, as respostas, obtidas através das MPMES pernambucanas 

participantes desta pesquisa de campo, indicam, de forma clara, a importância das comerciais 

exportadoras, visto que são elas que se encarregam da prospecção do mercado, da logística 

internacional, como também, e principalmente, são elas que garantem o recebimento das 

vendas realizadas pelas MPMES. 

Conforme visto neste trabalho, a maioria das MPMES pernambucanas que exportam 

via comercial exportadora atuam no mercado há mais de sete anos. Verifica-se, através de 

várias pesquisas do SEBRAE, que a taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas 

atinge em torno de 80%, em cinco anos. Diante desse panorama, observou-se que as empresas 

que exportaram através de comercial exportadora até o ano de 2007, se mostram mais estáveis 

no mercado. Além disso, uma característica comum em todas as empresas pesquisadas é 

quanto ao segmento de atuação. Percebe-se que 90% delas atuam em setor com baixa 

tecnologia e intensivo em mão-de-obra pouco qualificada. 

Em relação ao número de empregados, apenas 30% das que exportam possuem menos 

de 10 empregados e a que mais emprega tem 210 empregados. No estudo realizado, conclui-

se que essas empresas são intensivas em mão-de-obra e o trabalho é pouco qualificado. 

Assim, é evidente o baixo nível de escolaridade dos empregados nessas áreas. Esta pesquisa 

de campo também apontou que há uma tendência das empresas, com maiores percentuais de 

exportação, necessitarem de maior qualificação de profissionais ligados ao comércio exterior. 

Observou-se que grande parte das empresas pesquisadas possui apenas dois funcionários ou 

dirigentes, responsáveis pelas negociações internacionais com as comerciais exportadoras.  
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Quando avaliado o período das exportações das empresas pesquisadas, obteve-se que 

quatro dessas organizações exportaram, pela primeira vez, em 2007. Acredita-se que o 

comércio internacional ainda não está consolidado na cultura dessas empresas que 

exportaram, apenas uma vez, através da comercial exportadora. Torna-se necessário um 

processo contínuo das exportações para que se obtenha uma confirmação de ingresso dessas 

empresas, em definitivo no comércio exterior. 

Na pesquisa de campo identificou-se a existência de uma diversificação dos mercados 

destinos, diversificação essa fundamental para dar sustentação ao processo de exportação, 

sendo os Estados Unidos e a Itália os principais países destinos dos produtos das MPMES que 

são exportados via comercial exportadora.  

Sabe-se que é grande a dificuldade das MPMES de participarem do processo de 

exportação, devido, entre outras razões, à falta de estrutura adequada e aporte financeiro 

suficiente para se inserirem no mercado internacional. 

Um fator observado neste estudo é que a maioria das MPMES participantes da 

pesquisa mostrou que as razões que levaram a optar pela exportação via comercial 

exportadora foram, principalmente, pelo fato de essa organização possuir conhecimento do 

mercado externo, agilidade para efetuar as operações referentes às exportações, bem como por 

proporcionarem mais segurança no recebimento das vendas realizadas pelas MPMES.  

Os números apresentados nesta dissertação relataram que 50% das MPMES 

declararam que 60% a 90% do seu faturamento são advindos da exportação via comercial 

exportadora. Percebe-se, através desses dados, que a inserção ao mercado internacional via 

CE pode ser uma nova oportunidade para a expansão das MPMES do Estado de Pernambuco, 

com menor risco na atividade de exportação, uma vez que a CE possui estrutura adequada 
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para prospecção de mercado, logística internacional e conhecimentos específicos relacionados 

aos procedimentos de exportação, tanto fiscal como operacional, tornando-as fortes aliadas 

das MPMES que têm pretensão de exportar, mas que não têm recursos para desenvolver tal 

estrutura. 

 Os fatos observados mostram que é de suma importância a dinâmica das comerciais 

exportadoras para a inserção internacional das micro, pequenas e médias empresas no 

mercado internacional. Entende-se que estratégias como essas são imprescindíveis para a 

economia da região e, conseqüentemente, do país, isto porque as CES podem contribuir para a 

viabilidade das MPMES do Estado de Pernambuco no comércio exterior. Em virtude dessa 

estratégia, percebe-se que se ampliam os mercados das MPMES pernambucanas que 

exportam via CE, tendo como conseqüência a geração de mais emprego e renda, além de 

fortalecer as vantagens competitivas dessas empresas e, ainda, contribuir para a renovação da 

política de desenvolvimento do Estado de Pernambuco.  

Diante do cenário apresentado acima, torna-se importante uma postura mais proativa 

por parte do governo para o desenvolvimento de ações direcionadas às comerciais 

exportadoras para a projeção internacional das MPMES.  
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ANEXO 1 
 
 
QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO REALIZADO JUNTO AS EMPRESAS 
COMERCIAIS EXPORTADORAS 

 
Caro entrevistado, 
 
A presente pesquisa está sendo remetida a essa empresa com o objetivo de reunir informações 
necessárias para a conclusão do trabalho de dissertação de  mestrado em economia, cujo tema 
é: O PAPEL  DAS “TRADING COMPANIES” PARA  A INSERÇÃO  
INTERNACIONAL DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO.   
 
 
Trading Company ou Comercial Exportadora:  
 
 
1 – Quantas empresas de Pernambuco exportaram através da comercial exportadora até o ano 
de 2007?  
 
R- ___________________________________________________ 
 
2 – Qual o segmento de atuação das empresas de Pernambuco que exportaram através da 
comercial exportadora até o ano de 2007? 
    
R- ________________________________________________________  
 
3- Quantas microempresas de Pernambuco exportaram através da comercial exportadora até o 
ano de 2007? 
 
R - ____________________________  
 
4- Quantas empresas de pequeno porte de Pernambuco exportaram através da comercial 
exportadora até o ano de 2007? 
 
R- ___________________________  
 
5- Quantas empresas de médio porte de Pernambuco exportaram através da comercial 
exportadora até o ano de 2007?  
 
R- _______________ 
 
6 – A comercial exportadora  poderia facilitar o acesso da pesquisadora aos clientes?  
 
R - _________________________________________________________  
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ANEXO 2 

 
QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO REALIZADO JUNTO AS MICRO, 
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 
Caro entrevistado, 
 
A presente pesquisa está sendo remetida a essa empresa com o objetivo de reunir informações 
necessárias para a conclusão do trabalho de dissertação de  mestrado em economia, cujo tema 
é: O PAPEL  DAS  “TRADING COMPANIES”  PARA  A INSERÇ ÃO 
INTERNACIONAL DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO.  
 
Empresa:  
 
17 Cidade onde está estabelecida a sede da empresa 
     _________________________________________________________ 
 
 2 – Qual o ano de fundação?______________________ 
 
3 – Qual o segmento de atuação da empresa?_________________________________ 
 
4- Quantidade de pessoal empregado na empresa_____________  
 
5 – Há quanto tempo a empresa está no mercado?___________________________  
 
6- Qual a atividade principal da empresa? 
 
( ) Comércio        ( ) Indústria   ( ) Serviço   ( ) Outros_____________ 
 
7 – Há quanto tempo a empresa exporta?__________________________________ 
 
8 – Quantos profissionais da empresa operam diretamente com as atividades de 
exportações?_______________  
 
9- Como foi realizada  a primeira exportação? 
 
( ) Direta            ( ) Através da Trading Company (Comercial Exportadora) 
 
( ) Outras______________________________________________________________ 
 
10 – Quais os principais problemas para realizar a primeira exportação?  
 
      ___________________________________________________________________ 
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11– Qual (s) o (s) país (s) que o ( s) produto (s) é (são) exportado (s)?  
 
     ___________________________________________________________  
 
12 – Existe uma quantidade mínima para exportar o (s) produto (s)? ( )Sim    
    Quanto?_________ ( ) Não. 
 
13 – Qual o percentual de vendas comercializado para o mercado externo? 
        __________________.  
 
14 – A empresa realizou alguma (s) modificação (s) nas instalações físicas para atender às 
vendas externas? 
 
( ) Sim     Qual (s)?__________________________________________  ( ) Não  
 
15 – Houve acréscimo de mão de obra depois que a empresa começou a exportar? 
 
( ) Sim      Qual percentual?__________________________________ ( ) Não  
 
16 – Percentualmente   em   quanto   aumentaram   as   vendas   após   o   processo   de  
        internacionalização através da comercial exportadora?_________________________ 
 
17 – Quais as razões que levaram a empresa a  exportar via comercial exportadora?  
 
       ________________________________________________________.  
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