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ESTRATÉGIAS DE INGRESSO NO MERCADO INTERNACIONAL 
PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 
RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as diferentes formas de entrada no mercado 
internacional para as micro e pequenas empresas. No estudo, inicialmente, foram 
identificadas as principais teorias do comércio internacional, assim como os principais 
canais de distribuição, que variam desde a exportação direta e indireta, até os 
investimentos externo direto, e por último, o desempenho das micro e pequenas 
empresas no período de 2010 a 2014. Constatou-se que a participação das micro e 
pequenas empresas na balança comercial brasileira vem tendo destaque, apesar de um 
considerável número qualitativo de empresas, no entanto, há pouca participação em 
valores na exportação total. Em face ao exposto, conclui-se que no Brasil as políticas 
destinadas à promoção do alargamento da base exportadora devem ser mais constantes, 
a fim de fortalecer os exportadores iniciantes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A economia mundial vem passando por um processo de transformação 

profunda que redefine e amplia as formas de articulação das economias nacionais e as 

estratégias de acesso e inserção das empresas no mercado internacional. Com a 

globalização, teve a evolução da constituição de empresas multinacionais para a 

internacionalização das próprias cadeias produtivas, mediante a cooperação entre 

empresas independentes, atuantes em distintos países. 

O movimento de internacionalização das empresas e o de globalização da 

economia tiveram como agente a grande empresa. Agora esse processo abre, no entanto, 

possibilidade de engajamento e fomento as estratégias das micro e pequenas empresas.  

Este estudo apresenta como objetivo geral analisar as diferentes formas de 

entrada no mercado internacional para as micro e pequenas empresas. Além disso, têm-se 

como objetivos específicos: identificar as principais teorias do comércio internacional, 

identificar as principais formas de ingresso no mercado internacional e analisar o 

desempenho das micro e pequenas empresas nas exportações brasileiras no período de 

2010 a 2014. 

A metodologia utilizada desta pesquisa é estritamente bibliográfica, 

descritiva e exploratória. Com dados quantitativos e qualitativos, utilizando-se de revisão 

literária de obras pertinentes ao tema abordado. Para efetuar a coleta dos dados 

quantitativos utilizou-se de vários endereços eletrônicos de entidades pertencentes ao 

governo brasileiro, como o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

No presente trabalho, abordar-se-ão as principais estratégias para inserção 

no mercado externo. Primeiramente, identificar-se-ão os principais conceitos e modelos 

elaborados pelos disseminadores do comércio exterior. Em seguida, identificar-se-ão as 

principais estratégias de entrada no mercado internacional. E, por último, analisar-se-á a 

exportação das micro e pequenas empresas brasileiras no período de 2010 a 2014. 

Identificando-se, também, os principais produtos exportados e seus respectivos destinos. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Visões do comércio internacional 
 
O período da ‘’Revolução Comercial’’, compreendido aproximadamente entre 

os anos 1500 e 1750, foi extremamente importante para o desenvolvimento da nova 

economia mundial, pois, neste período, existiram anos fundamentais para a consolidação 
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de uma nova forma de organização política. Neste período, tiveram-se diversos estudos 

elaborados por pesquisadores dentro de suas respectivas épocas que disseminaram suas 

bases conceituais do comércio exterior, dentre as quais se destacaram a Vantagem 

Absoluta, de Adam Smith, Vantagem Comparativa, de David Ricardo e a Teoria das 

Dotações dos Fatores de Produção de Heckscher-Ohlin. 

A fase da Escola Mercantilista, ao longo dos séculos XVI e XVIII, trouxe, 

inicialmente, diversas transformações ao comércio exterior, cujo objetivo central dos 

economistas era compreender em que consistia a riqueza de determinado país, seja ela 

na sua aquisição ou no estoque de metais preciosos, ou até mesmo na manutenção de 

uma balança comercial favorável, ou seja, manter as exportações de mercadorias sempre 

maiores que as importações. O filósofo inglês, David Hume, em sua teoria do Equilíbrio 

automático da balança comercial ou Modelo de fluxo de moldes metálicos, mostrou que a 

quantidade de metais preciosos é indiferente a um país, e que os esforços para perseguir 

uma balança comercial favorável eram sem resultados e pouco duradouros. Desta forma, 

mostrou Hume a tendência ao equilíbrio da balança comercial. 

A passagem do Feudalismo para o Capitalismo, denominada de 

Mercantilismo, trouxe por vários séculos diversas transformações econômicas, sociais, 

culturais, políticas, religiosas e científicas, as quais clamavam por uma explicação, pois a 

população queria entender o que se passava em suas vidas. E coube aos próprios 

Mercantilistas compreenderem a nova realidade chamada de Modernidade. 

A crescente intervenção do Estado na economia ao longo dos anos e na 

vida das pessoas desenvolveu um ambiente propício à criação do Liberalismo, o qual 

defendia o fim da intervenção do Estado no cotidiano da nação. 

Sobre o Mercantilismo, Bortoto; Vasques e Fiorelli (2007, p.64) entendem 

que: o Mercantilismo estabeleceu as bases de funcionamento de relacionamento entre as 

nações num período de formação do Estado nacional. O relacionamento comercial entre 

diferentes países se baseia hoje nos princípios estabelecidos pelos mercantilistas; muitas 

de suas definições, conceitos e formulações permanecem profundamente atuais, e muitos 

de seus programas de governo poderiam servir para o incremento do comércio exterior de 

muitas nações até hoje. 

Desta forma, a comercialização das mercadorias apresentou um 

desenvolvimento notável com o decorrer dos anos, passando de uma ação artesanal para 

uma atividade diversificada, voltada para a satisfação dos anseios da sociedade e 

crescimento de sua nação. Passado o período mercantilista, diversos autores 
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desenvolveram suas teorias e contribuições frente às trocas comerciais, princípios estes 

fundamentais às teorias clássicas do Comércio Internacional, cujas ações iniciais se 

basearam na compreensão do funcionamento do papel do comércio na sociedade e em 

suas atividades econômicas. 

A Teoria da Vantagem Absoluta, de Adam Smith (1723-1790) defendeu as 

vantagens do comércio internacional para incrementar as riquezas das nações e o nível 

de vida. Para Smith, a riqueza de um país depende de sua renda per capita, ou seja, 

quanto maior é a renda, mais rico é o país. A renda, por sua vez, depende da 

produtividade do trabalho e, consequentemente, da sua divisão. Desta forma, é a divisão 

do trabalho o grande foco ou fator determinante para o aumento da riqueza nacional. 

Focando as trocas comerciais entre os países, Smith sempre deixou claro o 

benefício trazido pela negociação. Assim, se dois países concentrassem suas produções 

nos bens que possuem Vantagem Absoluta e os exportassem entre si, ambos poderiam 

consumir mais do que se recusassem a comercializar. Logo, tem-se o conceito de 

Vantagem Absoluta, descrito se um país é capaz de produzir um bem com menos 

recursos do que o outro país poderá lucrar concentrando-se na produção desse bem, e 

exportando parte desse produto, poderá adquirir um bem que outro país possa produzir 

com menos recursos do que seriam necessários na sua produção interna. Estes recursos 

eram medidos em horas de trabalho gastas na produção da mercadoria, ou seja, o tempo 

despendido da mão-de-obra (eficiência do trabalhador como único parâmetro de 

tecnologia existente na época). 

Segundo Kotler (1997), a riqueza de uma nação depende da avaliação de 

quatro fatores fundamentais políticos e econômicos dos países, como exemplos, têm-se: 

o capital natural, capital físico, capital humano e o capital social.  

Então, o princípio da Vantagem Absoluta é deixado de lado, surgindo o 

princípio extremamente importante à defesa do livre comércio, à teoria denominada da 

Vantagem Comparativa. 

A Teoria da Vantagem Comparativa foi desenvolvida por David Ricardo, em 

1817, o qual queria mostrar que um país deveria se especializar na produção de um produto 

em que possui maior vantagem relativa ou que tenha um custo relativamente menor. 

Ricardo deixou uma contribuição muito importante à teoria do comércio 

exterior, porque a partir dos princípios da vantagem comparativa, deu um novo 

fundamento às trocas das mercadorias no comércio internacional. Comparando as duas 

teorias, Smith descreveu a análise das vantagens do comércio internacional quando um 
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país se concentra em produzir algum produto ao custo mais baixo que os outros, ou em 

melhores condições de fazê-lo. Enquanto Ricardo coloca a possibilidade de existir 

comércio internacional, mesmo que um país não possa produzir mercadorias a um custo 

mais baixo que os outros países, devendo, assim, cada país se concentrar em 

mercadorias que apresentem maior vantagem absoluta e menor desvantagem 

comparativa entre si.  

A Teoria Neoclássica desenvolvida pelos economistas Bertil Ohlin e Eli 

Heckscher assegura que um país terá vantagens comparativas no produto cuja fabricação 

utilize de forma intensiva o fator de produção abundante. Desta forma, cada país 

produzirá e exportará os bens intensivos no fator de produção existente em seu território 

econômico.  

O modelo (H-O), também conhecido como o modelo de proporções de 

fatores, costuma dizer que, o quê vai definir a forma de como um país deve-se inserir no 

comércio internacional é a sua dotação de fatores ou recursos, também conhecidos como 

matéria-prima, mão de obra qualificada, bens de capital e tecnologia. Em síntese, o 

modelo é compreendido no seguinte modo: cada uma das duas economias produz dois 

bens: roupas (R) e alimentos (A) usando dois insumos, terra (T) e trabalho (L). A ideia 

deste modelo é que os fabricantes podem produzir uma unidade de um bem e uma do 

outro, usando diferentes intensidades de insumos.  

Desta forma, o que vai definir como um país deve se inserir no comércio 

internacional é a sua dotação de fatores.   

 
2.2 As estratégias de entrada no mercado internacio nal   

 

Com a globalização das economias e a internacionalização dos negócios, os 

mercados estrangeiros se tornam alvos estratégicos para as empresas com base 

doméstica. A Internacionalização das empresas, quer seja através da expansão de suas 

operações para os mercados externos, quer seja através da aquisição de insumos, 

componentes ou bens acabados, se tornou uma questão ligada à própria sobrevivência 

das organizações em mercados cada vez mais competitivos.  

O atual contexto competitivo influenciado pelo efeito da globalização dos 

mercados exige que as organizações revejam seus conceitos e diretrizes quanto à 

formulação e à implementação de estratégias para atuarem nos mercados globais.  

A participação no competitivo mercado internacional exige que as empresas brasileiras 

estejam conscientes dos mandamentos a serem observados nas diversas etapas que 
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integram a atividade exportadora. Esses mandamentos, ao contrário de representarem 

dificuldades na atuação externa, constituem fatores que visam permitir a abertura de 

novas fronteiras internacionais, assim como a expansão e a consolidação de mercados já 

explorados. 

Vale ressaltar que a globalização econômica traz a possibilidade de acesso 

a novos mercados, antes inexplorados, favorecidos pela progressiva queda das barreiras 

tarifárias ou não tarifárias. Dessa maneira, para que as empresas possam desfrutar das 

novas oportunidades e, ao mesmo tempo, reduzir ou eliminar as eventuais ameaças 

inerentes a este novo ambiente competitivo, emerge o desafio da internacionalização.  

Ao decidir entrar no mercado internacional, as empresas devem definir seus 

objetivos e suas políticas de marketing, bem como a decisão de vender em alguns países 

ou em muitos países, avaliando todos os tipos de países que se influenciarão pelo seu 

produto. Desta forma, avaliam-se, por exemplo, os fatores geográficos, a população e o 

clima político.    

De acordo com Kotler (1998), vários fatores levam uma empresa a entrar na 

área internacional, são eles: ataques de empresas globais no seu mercado doméstico 

oferecendo produtos inovadores ou preços baixos, por isso a empresa pode contra-atacar 

em seus mercados domésticos; maior oportunidade de lucro no mercado externo do que 

no mercado doméstico; necessidade de ampliação de consumidores e a possibilidade dos 

clientes estarem indo para o exterior por exigência, de um serviço internacional.  

De acordo com Carnier (2004), a análise e o entendimento da postura dos 

principais líderes na área do comércio internacional são de vital importância para o 

estabelecimento de nosso próprio modelo estratégico de marketing. Deve-se, antes da 

implementação de qualquer sistema ou modelo, conhecer melhor a organização, ou seja, 

identificar a sua capacidade empreendedora, seus pontos fortes e suas limitações. 

Para Pipkin(2002, p. 21), “O processo de formulação estratégica implica em 

um diagnóstico interno, ou seja, uma avaliação dos pontos fortes e fracos da organização 

ante uma análise do ambiente externo, isto é, das oportunidades e das ameaças que 

emanam de cada mercado estrangeiro”. O processo estratégico impõe uma rigorosa 

disciplina que orienta a organização quanto às oportunidades e riscos que deverão ser 

avaliados nos mercados externos. Compreendendo as características do mercado 

selecionado, a empresa deve fazer uma análise estratégica de suas forças e fraquezas, 

ou seja, um diagnóstico interno.  
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Reforça esse aspecto Pipkin(2002, p. 21) ao afirmar que “Na medida em que 

a empresa consegue identificar as áreas importantes, nas quais possui maiores forças 

que os competidores, elas tornam-se bases importantes para a conquista de uma 

vantagem competitiva’’.  

A capacidade de recursos da empresa não significa dizer necessariamente 

que será o fator determinante para o sucesso da organização em sua meta do processo 

de internacionalização. Mas, o importante, ainda, é traçar metas e estratégias compatíveis 

com as possibilidades da organização e seus objetivos. Além do mais, as decisões 

estratégicas de entrada em determinado mercado estão diretamente ligadas ao perfil 

estudado do país-alvo, que deve envolver: segmentação de mercado, posição dos 

produtos da empresa, custo de vida dos produtos, comportamento de tomada de decisão 

do consumidor, comportamento do mercado externo em questão.  

A empresa ao decidir exportar, seja ela fabricante ou produtora, depara-se com 

um problema altamente expressivo para poder avaliar seu sucesso no novo e atraente 

empreendimento, fazer da exportação um procedimento integrado em suas atividades.  

O canal de distribuição permite ao fabricante ou produtor atingir o mercado internacional.  

As estratégias mais comuns para o processo de expansão internacional são: 

a exportação indireta, exportação cooperativa, a exportação direta, o licenciamento, o 

franchising, as alianças estratégicas, as Joint Ventures e o investimento externo direto.  

As dimensões estratégicas são levadas em consideração de acordo com o 

nível de envolvimento com o mercado exterior, logo por via direta, cooperativa e indireta 

desenvolvem uma abordagem de um menor interesse ao desenvolvimento do mercado e 

uma menor disposição para o risco. Já a estratégia localizada no outro extremo, como, 

por exemplo, o investimento extremo direto apresenta um grande interesse estratégico da 

organização e, consequentemente, um maior envolvimento da empresa em relação aos 

riscos. As estratégias localizadas no meio do contínuo como o licenciamento, o 

franchising, as alianças estratégicas e as Joint Ventures, desenvolvem relacionamentos 

colaborativos entre as empresas nacionais e internacionais.  

A exportação indireta ocorre quando a empresa vende seus produtos em 

mercados estrangeiros por meio de um intermediário estabelecido em seu próprio país, já 

o intermediário pode ser uma administração de exportação, uma trading1 ou 

simplesmente um corretor2. Nesse tipo de exportação os riscos são menores e não há 

uma necessidade de grande investimento. 

                                            
1 Trading: tipo de empresa comercial exportadora, como canal de distribuição na exportação, apresenta 
para o fabricante, em termos ficais, uma tratamento idêntico àquele deferido à exportação indireta (GARCIA, 
2004, p. 40).  
2 Corretor: empresa estabelecida no mercado interno, que compra com o fim específico de exportação 
(GARCIA, 2004 p.40).  
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Dentre as vantagens da exportação indireta, pode-se destacar: o 

conhecimento instantâneo sobre o mercado estrangeiro, pouco risco envolvido e pequena 

exigência no comprometimento de recursos.  

Há algumas desvantagens na exportação indireta como o pouco controle da 

empresa sobre a maneira de como seus produtos são vendidos, falta de apoio adequado, 

canais de distribuição deficientes, más decisões de composto de marketing, podem tanto 

diminuir a qualidade nas vendas como também destruir a imagem da marca ou o nome da 

exportadora.  

Para testes em mercados internacionais, a exportação indireta é vista como 

uma boa estratégia em função do seu baixo comprometimento. 

A exportação cooperativa é utilizada por empresas que não estão dispostas 

a comprometer recursos para estabelecer distribuição própria, mas que desejam ter 

algum controle sobre as operações no exterior. A empresa utiliza a rede de distribuição de 

outra empresa (local ou estrangeira) para vender seus bens no mercado estrangeiro. 

Outra forma de exportação cooperativa consiste na formação de um consórcio que agrupa 

diversos fabricantes ou produtores que ofereçam produtos complementares ou mesmo 

concorrentes, os quais conjugam esforços e/ou estabeleçam uma divisão interna de 

trabalho, com vistas à redução de custos, aumento da oferta de produtos destinados ao 

mercado externo e ampliação das exportações.  

A exportação direta baseia-se na operação em que a empresa estabelece 

seu próprio departamento de exportação, o qual vende o produto diretamente para o 

importador situado no mercado estrangeiro. Segundo Pipkin (2002), a empresa poderá 

decidir fazer suas próprias exportações. Realizando-as diretamente para os mercados 

externos, sem a utilização de intermediários independentes entre os países.  

Comparada com a exportação indireta, a exportação direta oferece várias 

vantagens: o exportador tem mais controle sobre suas operações internacionais, permite à 

empresa construir sua própria rede de distribuição e obter melhor feedeback do mercado.  

Entretanto, há uma consequência a ser analisada, a responsabilidade pelas 

tarefas da exportação está agora nas mãos da empresa, assim como demandas de recursos 

(humanos e financeiros) são muito mais intensas do que com a exportação indireta.  

Além das tarefas de marketing envolvidas, a empresa precisa escolher o 

mercado-alvo, identificar e selecionar os representantes no mercado estrangeiro e cuidar 

das funções de logística, por exemplo, documentação, seguro, embarque e embalagem.  

A escolha entre a exportação direta ou indireta vai depender diretamente dos 

recursos da empresa.  



ESTRATÉGIAS DE INGRESSO NO MERCADO INTERNACIONAL PA RA AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Ano XV – v. 15 – Nº 21 – Jul. a Dez. 2017 – Pág. 9 

O licenciamento como forma de entrada no mercado internacional consiste 

em uma transação contratual em que a empresa ‘’licenciadora’’ oferece alguns ativos a 

uma empresa estrangeira ‘’licenciada’’ em troca do pagamento de royalties. A estratégia 

citada tem como um de seus benefícios ser um meio rentável de penetração nos 

mercados estrangeiros. Na maioria dos casos, o mesmo não demanda de muitos recursos 

da empresa. Assim, ele é especialmente atraente para as pequenas empresas que não 

possuem os recursos e a possibilidade de investir em instalação no exterior.  

As empresas que utilizam o licenciamento como parte da estratégia de 

expansão global reduzem sua exposição às instabilidades políticas ou econômicas em 

seus mercados estrangeiros. A única volatilidade que o licenciador enfrenta são os altos e 

baixos do fluxo de royalties.  

O licenciamento também apresenta algumas limitações: as receitas 

decorrentes de um acordo de licenciamento podem ser muito pequenas em relação a 

outros modos de entrada. Outra possível desvantagem é que o licenciado pode não estar 

totalmente comprometido com o produto ou a tecnologia do licenciador.  

O franchising é muito parecido com o licenciamento, trata-se de um acordo 

no qual o franqueador cede ao franquiado o direito do uso do negócio e a marca 

registrada do produto ou serviço em troca do pagamento de royalties, podendo incluir no 

pacote até padrões, manuais operacionais, treinamento e monitoramento da qualidade.  

É uma forma de licenciamento que mais cresce no mercado internacional. É uma 

troca de conhecimentos entre o franqueador, que oferece um pacote padrão de 

produtos, sistemas e gerenciamento de serviços, e o franquiado fornece 

conhecimento de mercado, capital e envolvimento pessoal no gerenciamento. 

(PIPKIN, 2002, p. 75) 

 
A franquia traz vários benefícios, dentre eles: permitem a empresa expandir 

para o mercado internacional com um investimento mínimo e menores riscos políticos, os 

lucros estão diretamente ligados aos esforços e, também, pode incentivar os 

franqueadores a capitalizar os conhecimentos do mercado em que está participando. 

O franchising apresenta algumas limitações, o fluxo de renda do franqueador 

é apenas uma parte ou fração de que seria obtido se a empresa arriscasse sua entrada 

no mercado internacional, além dos problemas culturais. 

As alianças estratégicas internacionais são relacionamentos colaborativos 

estabelecidos entre duas ou mais empresas para uma mútua cooperação e divisão dos 

riscos para o alcance de um objetivo comum. Este tipo de recurso é uma forma de 
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parceria comercial que aumenta a eficácia das estratégias competitivas das organizações 

participantes, proporcionando o intercâmbio mútuo e benéfico de tecnologias, 

qualificações e produto. 

O acordo de uma joint venture, consiste em que a empresa estrangeira aceita 

compartilhar capital e outros recursos com outros sócios com o objetivo de estabelecer uma 

nova entidade no país alvo. A sinergia entre as empresas participantes pode alavancar 

competências e bons resultados, como a criação de novos processos e tecnologias. Tudo 

isto possível devido à interação e troca de conhecimentos de ambas as partes.  

Para Catoara, citado por Pipkin (2002, p. 77), a “Joint venture é um dos tipos 

mais importantes de relacionamento colaborativo e que, claramente, mais tem crescido 

durante os últimos anos”. (CATEORA apud). A aliança do nível de uma joint venture 

permite que as empresas tenham um maior controle sobre as operações, resultando um 

maior retorno via participação nos lucros.  Por outro lado, têm-se suas limitações entre as 

quais se destacam a falta de confiança e os conflitos mútuos, pois ambos podem 

transformar este acordo em uma relação complicada. 

A joint venture, modelo estratégico de parceria empresarial, é amplamente 

utilizado no contexto econômico atual, principalmente, com a consolidação dos blocos 

econômicos, em especial, o Mercosul.  

O investimento externo direto consiste quando uma empresa pretende 

expandir suas atividades para o mercado global, transferindo conhecimentos e 

habilidades para um país estrangeiro, com o controle total das operações. ''A forma final 

de envolvimento com o mercado exterior é o investimento direto em instalações de linhas 

de montagem ou de fábricas''. (KOTLER, 1998, p. 366) 

O quadro a seguir descreve as principais vantagens e desvantagens 

proporcionadas pelo investimento direto.  

 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens do investimento  direto  

Vantagens  Desvantagens  

Redução de custos (mão de obra; preço); Desvalorização da moeda;  

Incentivos Fiscais;  Expropriação do bem.  

Amplo relacionamento local (governo, consumidor 
e fornecedores).  

 

Fonte : KOTLER, 1998 p. 366. 
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Com o advento da globalização e a abertura da economia brasileira, 

descobriu-se um novo horizonte às micro e pequenas empresas. As facilidades 

representadas da legislação brasileira, no tocante ao comércio exterior, permitem que 

pequenas empresas atendam potenciais importadores em qualquer parte do mundo. No 

Brasil, utiliza-se como base o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

- SEBRAE, no que diz respeito à classificação das empresas quanto ao porte. O Sebrae 

considera as microempresas aquelas que têm até 19 empregados na indústria, as 

pequenas empresas são definidas como sendo àquelas que possuem na indústria de 20 a 

99 empregados. 

Observa Maia (2003, p. 30) que ‘’O potencial de exportação de um produto está 

diretamente associado ao planejamento da exportação e a execução rigorosa do mesmo’’. O 

planejamento da exportação representa para várias micro e pequenas empresas um bom 

negócio frente a sua inserção na economia mundial. Logo, a sua capacitação empresarial, 

pesquisa de mercado, participação em feiras e eventos, a formação de missões comerciais 

vem ao caminho da promoção e ao fortalecimento das exportações brasileiras juntamente 

com o aprimoramento de suas estratégias internacionais.  

No Brasil, a estratégia de entrada no mercado exterior mais utilizada pelas 

micro e pequenas empresas é a exportação indireta, operação que possibilita de forma 

mais fácil e comum o conhecimento do mercado internacional, possibilitando até o 

surgimento dos consórcios de exportação e, consequentemente, os riscos assumidos pela 

organização são menores. Políticas destinadas à promoção e fortalecimento da base 

exportadora são iniciativas concedidas pelos órgãos públicos e entidades privadas aos 

exportadores iniciantes.    

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo se insere dentro da classificação de pesquisa qualitativa, 

quanto a sua natureza (APOLINÁRIO, 2015; VERGARA, 2006), de natureza exploratória 

e documental (GIL, 2002). 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Exportação Brasileira das Micro e Pequenas Empr esas: 2010 - 2014  

O ano de 2011 foi bastante positivo para o comércio exterior, com forte 

crescimento das exportações (26,8%) e das importações (24,5%) e aumento do superávit 

comercial em relação ao ano anterior, alcançando US$ 29,8 bilhões. O crescimento das 

exportações foi, mais uma vez, comandado pelo desempenho dos produtos básicos, que 
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cresceram 36,1% e chegaram à marca de US$ 122,5 bilhões, representando 47,8% da 

pauta. Os manufaturados tiveram crescimento de apenas 15,4% no ano, somando  

US$ 91,8 bilhões, retornando aos níveis alcançados antes da crise internacional (na faixa 

de US$ 92 bilhões/ano). O Brasil foi novamente beneficiado pela alta das cotações 

internacionais das commodities, que permitiram um ganho de 23,0% dos preços de 

exportação em relação ao ano anterior. O efeito dos preços foi especialmente positivo no 

caso dos produtos básicos, que tiveram ganho de 31,3%, mas houve aumento 

significativo também nos manufaturados, de 14,1%.  

Desde 2007 o crescimento das exportações brasileiras tem sido comandado 

pelos preços − com exceção do ano de 2009, devido à crise internacional. A importância 

dos ganhos de preço em relação à expansão do quantum explica, em grande parte, a 

dinâmica de variação do número de empresas exportadoras. Em 2011 o país registrou um 

total de 18.772 firmas exportadoras, o que significou uma queda de 2,9% em relação ao 

ano anterior. Esse resultado representa, em termos gerais, a continuidade de um 

processo de redução do número de empresas exportadoras no país. Após atingir o pico 

de 21.030 firmas em 2004, o número vem se reduzindo ano a ano, em linha com o fraco 

desempenho do quantum exportado.  

Esses dois fenômenos estão intimamente correlacionados, em especial 

quando se trata do desempenho exportador das MPE, pois a maior parte dos bens 

exportados por essas firmas são manufaturados, e suas vendas se beneficiam pouco dos 

aumentos de preço das commodities. Na verdade, toda a redução do número de 

empresas exportadoras nos últimos anos relacionou-se às MPE, quadro que não foi 

diferente em 2011, quando o número de firmas exportadoras só não sofreu redução no 

grupo de médias empresas, que cresceu 1,4%, enquanto o número de grandes empresas 

manteve-se estável. 

A explicação para o pior desempenho das exportações das MPE em relação 

às firmas de maior porte nos últimos anos recai, por um lado, em fatores relacionados à 

conjuntura econômica e, por outro, nas características específicas da pauta exportadora 

das MPE que as diferenciam das demais empresas. Não restam dúvidas de que o bom 

desempenho das exportações brasileiras desde meados da década passada foi 

impulsionado por uma conjugação de fatores internos e externos.  

A manutenção de uma taxa de câmbio desvalorizada e a grande capacidade 

ociosa gerada na fase de baixo crescimento da demanda doméstica (entre 1999 e 2003) 

foram elementos vitais para estimular a oferta exportadora. Do lado da demanda, o país 

beneficiou-se de uma conjuntura internacional extremamente favorável, com crescimento 
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acelerado da economia mundial e forte aumento dos preços das commodities. Mais 

recentemente, a situação cambial se inverteu, com uma trajetória de valorização expressiva 

e sustentada. Os preços, contudo, continuaram a impulsionar as vendas, mesmo após a 

crise internacional. Com relação ao câmbio, há evidências fortes de que as exportações 

das MPE apresentam, de fato, mais sensibilidade ao câmbio real do que as empresas de 

maior porte, sensibilidade essa que parece operar mais intensamente em momentos de 

valorização do câmbio, tanto por meio de uma redução da taxa de crescimento do quantum 

exportado quanto por um menor incentivo à entrada de novas MPE na atividade 

exportadora. Com efeito, a forte valorização cambial que caracterizou a segunda metade da 

década de 2000 reduziu sobremaneira o percentual de MPE estreantes.  

Na questão dos preços, parece claro que seu movimento tende a favorecer 

as empresas maiores, visto que as vendas das MPE são mais concentradas em produtos 

manufaturados, que tiveram ganhos de preço menos expressivos neste período. Já com 

relação às características da pauta exportadora que diferenciam as MPE das firmas 

maiores, dois aspectos parecem relevantes: a composição segundo o tipo de produtos 

exportados — mais especificamente os setores aos quais pertencem os produtos — e a 

distribuição segundo os países e/ou blocos econômicos aos quais se destinam as 

exportações. Na questão setorial, é certo que grande parte das MPE pertence a setores 

industriais intensivos em trabalho, notadamente Produtos de madeira, Móveis, Couros e 

calçados e Confecção de artigos do vestuário. Nestes, as exportações têm crescido a 

taxas bem inferiores às das exportações brasileiras totais.  Esses setores são os que mais 

têm sofrido com a concorrência de países que pagam salários relativamente baixos, 

especialmente aqueles localizados no Sudeste Asiático. São setores em que o Brasil tem 

encontrado dificuldades cada vez maiores para se manter competitivo devido ao 

expressivo aumento dos salários pagos na indústria doméstica na última década e à 

valorização do câmbio.  

Além disso, são setores que praticamente não importam insumos, e que, 

portanto, não têm se beneficiado de redução de custos por conta da valorização cambial. 

As exportações das MPE brasileiras apresentaram um bom grau de diversificação em 

termos de blocos econômicos de destino, mas com algumas diferenças importantes na 

participação de cada região. Em 2011, a participação dos países da União Europeia, por 

exemplo, foi bastante parecida em todos os portes de empresa, com percentuais de 

17,4% para as microempresas, 17,9% para as pequenas e 20,7% para o total das 

exportações do país. O mesmo ocorre nas exportações para Estados Unidos e Canadá, 

com percentuais de 14,4%, 14,0% e 11,3%. Os países da América Latina, inclusive o 

Mercosul, tiveram participação relativamente mais importante nas vendas das MPE, 

respondendo por cerca de 24% do total das microempresas e 23% das pequenas 
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empresas. Os países da Ásia-Pacífico tiveram peso bem mais elevado no total brasileiro 

(na casa dos 29%) do que nas exportações das microempresas (8,9%) e pequenas 

empresas (10,5%). 

O leve crescimento das MPEs3 refere-se aos novos exportadores que 

passaram a atuar no comércio exterior, graças ao apoio de órgãos públicos e de 

entidades privadas que incentivam o fortalecimento dos exportadores iniciantes, 

particularmente aos SEBRAEs estaduais, a Agência de Promoção de Exportação do 

Brasil - APEX-Brasil, os Centros Internacionais de Negócios - CINs das Federações 

Estaduais e as seções comerciais das embaixadas e consulados brasileiros no exterior. A 

estratégia mais utilizada pelas MPEs para o ingresso no mercado exterior ainda é a 

exportação indireta, estratégia essa que possibilita pouco risco e baixo conhecimento da 

cultura exportadora.  

O comércio exterior brasileiro enfrentou grandes dificuldades em 2014, pela 

conjugação de um crescimento modesto do comércio mundial com queda expressiva dos 

preços das commodities. O país registrou déficit comercial de US$ 4,0 bilhões, o primeiro 

resultado negativo da balança desde 2000. As exportações sofreram queda de 7,1% em 

relação ao ano anterior e as importações também tiveram desempenho negativo, com queda 

de 4,4%. Apesar da melhora do cenário da economia norte-americana, a atividade 

econômica mundial ainda não recuperou o vigor ostentado antes da crise financeira de 2008.  

No front doméstico, a economia enfrentou um ano de virtual estagnação da 

atividade em 2014, com o PIB tendo crescimento de apenas 0,1%, com visível 

acirramento de alguns problemas que vêm prejudicando a capacidade competitiva dos 

produtos domésticos, em especial do setor industrial. 

O Brasil contou com 11.184 MPE exportadoras em 2014, sendo 4.782 

microempresas e 6.402 empresas de pequeno porte. O número de MPE exportadoras 

teve crescimento de 2,7% em comparação com o ano anterior, com taxa de variação mais 

elevada entre as empresas de pequeno porte (3,9%) do que entre as micro (1,2%). O 

aumento do número de MPE exportadoras em 2014 repetiu o (pequeno) crescimento 

observado em 2013 e reforça a reversão da tendência de queda que se observou durante 

os anos de 2005 a 2012. As MPE representaram 59,4% das empresas exportadoras do 

país em 2014, sendo 25,4% referentes às microempresas e 34,0% às empresas de 

pequeno porte. 

 
                                            

3 MPEs: Micro e Pequenas Empresas – Segundo o SEBRAE é definida como micro 
empresa aquela que tem uma receita anual bruta igual ou inferior a R$ 240 mil e com até 
19 funcionários. Já a pequena empresa têm faturamento superior a R$ 240 mil e igual ou 
inferior a R$ 2 milhões e R$ 400 mil e como no máximo 99 funcionários.  
 



ESTRATÉGIAS DE INGRESSO NO MERCADO INTERNACIONAL PA RA AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Ano XV – v. 15 – Nº 21 – Jul. a Dez. 2017 – Pág. 15 

5. CONCLUSÕES 

No decorrer deste trabalho, demonstraram-se as principais visões dos 

disseminadores do comércio exterior mundial, as estratégias de entrada e o retrato do 

universo das MPEs exportadoras. 

O Mercantilismo trouxe diversas transformações no tocante ao 

relacionamento das nações, ocasionando no decorrer dos anos diversas teorias e 

contribuições relacionadas às trocas comerciais. Desta forma, Adam Smith destacava a 

divisão do trabalho como o grande foco para o aumento da riqueza, enquanto David 

Ricardo focava nas vantagens comparativas, na especialização em bens e serviços e 

Ohlin e Heckscher baseavam-se na eliminação da teoria do valor do trabalho e na 

incorporação do preço, na teoria do comércio internacional, o qual era determinada por 

alguns fatores naturais.  

A globalização dos mercados e a internacionalização dos negócios exigem 

que as empresas conheçam as estratégias de ingresso do mercado internacional, seja 

para evitar ataques em seu mercado doméstico ou para ampliar sua capacidade 

empreendedora de um serviço internacional. O contato com o mercado internacional será 

determinado pelo canal de distribuição escolhido pela empresa. Estratégias conhecidas 

como exportação indireta, cooperativa, direta, licenciamento, franchising, alianças 

estratégicas, joint ventures e investimento externo direto.  

O universo das micro e pequenas empresas, compreendido no período de 

2010/2014, mostrou que a contribuição das empresas vem tendo bastante destaque em 

suas participações na balança comercial brasileira. Os resultados até aqui apresentados 

levam a mais uma conclusão, as MPEs são importantes em termos quantitativos, porém a 

sua participação na exportação total brasileira é bastante menos expressiva.  

Em face ao exposto, conclui-se que no Brasil as políticas destinadas à 

promoção do alargamento da base exportadora devem ser mais constantes, de forma que 

se mantenha a adoção de iniciativas, marketing estratégico internacional mais eficiente e 

programas ao fortalecimento dos exportadores iniciantes, particularmente dos 

exportadores prematuros, com o intuito de evitar as desistências ou descontinuidade na 

atividade exportadora.   

Baseados no contexto do trabalho e nas lacunas de conhecimento 

verificados pelo autor, sugerem-se os seguintes temas para futuras pesquisas: direito 

aduaneiro das MPEs e a internacionalização das empresas brasileiras frente às políticas 

públicas e estratégias privadas.  
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A lista acima não esgota as possibilidades de estudos e análises 

necessárias para o desenvolvimento da atividade internacional brasileira, no entanto, 

contribui para a criação de caminhos rumo a um melhor entendimento da atuação das 

empresas dada sua relevância para a economia e sociedade de um país.  
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