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RESUMO
ROLON, Santiago A. Ramirez Parquet. Entrada de uma marca brasileira no mercado
exterior: 0 caso da Robert's Sistema de Ventilação e Iluminação Natural Ltda. 2004. 113 f.
Trabalho de Conclusão de Disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório — CAD 5236 Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

Este trabalho tem como objetivo descrever as dificuldades da entrada de uma marca brasileira no
mercado exterior, tendo um estudo de caso para expor a teoria na prática junto a empresa
Robert's Sistema de Ventilação e Iluminação Natural Ltda., onde buscou-se através de um estudo
qualitativo, de técnicas de observação pessoal participativa, análise documental e entrevistas com
o proprietário e responsável pela area internacional da empresa em questão, conhecer as relações
com o mercado, suas dificuldades no momento da entrada em novos mercados internacionais, a
influência das variáveis socioeconõmicas (coma a cultura, trazendo as peculiaridades do povo
que o representa; subsidias para produtos internos, uma forma de protecionismo; informações
econômicas dos governos em vista, suas cotações monetárias, sua relação com os países
desenvolvidos, bem como com os órgãos financeiros internacionais, suas taxas de juros;
características morfológicas e demográficas do pais, etc) na fixação da marca no mercado
almejado (sem ter o foco voltado para o financeiro, bem como informações e relatórios) e o
conhecimento maior sobre o Mercosul, seu funcionamento e abrangência. Constatou-se que devese focar mais nos ganhos que o mercado internacional proporciona aos seus integrantes, na qual
se faz necessário um planejamento prévio para suas ameaças, e uma estratégia voltada para suas
oportunidades. A concorrência da Robert's 6 bastante reduzida, visto que a tecnologia empregada
inovadora, além das soluções proposta serem na medida a atender As necessidades de cada
cliente, e de cada setor em especifico. Por fim, um conhecimento prévio das características do
mercado que se deseja fixar, devem ser analisadas e levantadas, com o objetivo de traçar a
estratégia que mais lhe é adequada para entrada da marca com futuro promissor.

Palavras-chaves: Marca, Mercado Externo, Globalização, Estratégia, Qualidade.
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ABSTRACT
ROLON, Santiago A. Ramirez Parquet. Entrada de uma marca brasileira no mercado
exterior: 0 caso da Robert's Sistema de Ventilação e Iluminação Natural Ltda.. 2004. 113 f.
Trabalho de Conclusão de Disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório — CAD 5236 Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

This work has as objective to describe the difficulties of the ingress of a brasilian brand into the
international business with a case study to expose the theory in the practice with the Robert's
Ventilation and Natural Illumination System Ldta., which searches trough a quality study, own
observation technique, documental analysis with the proprietor and responsible of the
international area of the enterprise, to know the relationship with the market, their difficulties on
the moment of the social and economics variables (as the culture, bringing the peculiarities of the
people that represents it, subsidies for internal products, a form of protectionism; economical
information's of the future governments, their monetaries quotations, their relationship with the
developed countries, as with the internacional financials institutions, their tax interests,
demographics characteristics of the country, etc.) the brand fixation into the desired market
(without having the focus for the financier, information's and reports) and the bigger knowledge
about Mercosul, its function and reach. Verified that must focus more in the gains that the
international market provides to their members, which make necessaries a previous planning for
their threats, and a strategy for their opportunities. The Robert's competition is very reduced,
because the used technology is innovated, and the solutions proposed are destined to attend the
needs of each client e and of each specific sector. Finally, a previous knowledge of the
characteristics of the market that desires to fix, must be analyzed with the objective to trace the
strategy that is most adequate for the ingress of a brand with future promising.

Key words: Brand, International Business, Globalization, Strategy, Quality.
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1 INTRODUÇÃO

Com a abertura do seu mercado a partir da década de 1990, o Brasil, tem
presenciado a entrada de novas tecnologias, novas formas de gestão da produção,
como também, novos modelos de administrar trazidos por empresas estrangeiras, e
junto a elas, as marcas já reconhecidas no mercado internacional.
Por outro lado, em razão da pouca tradição que o Brasil possui em matéria de
comércio exterior, suas marcas são pouco conhecidas no meio internacional, este
fato, sendo muitas vezes, um empecilho para as exportações do pais.
Isto 6, a credibilidade e a confiança depositadas em uma marca que já possui
um transitam livre no mercado globalizado, sem dúvida, aumenta as suas chances
de se manter em evidencia, favorecendo a expansão dos negócios a ela vinculados.
Na esteira destas considerações, nota-se um movimento muito forte das
empresas brasileiras no sentido de expandirem seus universos da atuação e
buscarem o mercado exterior.
Esta disposição das empresas brasileiras, por outro lado, possibilita trabalhar
o rompimento das barreiras mercadológicas, como também, desfaz a imagem de
que o Brasil não produz e não desenvolve tecnologias, serviços e produtos capazes
de competir e disputar mercado com empresas já consolidadas no mercado
internacional.
Um caso emblemático e que ressalta uma estratégia competitiva e agressiva
de empresas brasileiras que se lançam no mercado internacional é o caso da Kepler
Weber do Rio Grande do Sul.
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A Kepler Weber só após ter instalado um escritório nos Estados Unidos da
America do Norte, em Detroit, conseguiu entrar no competitivo mercado americano e
mais especificamente, no nicho de linha de montagem de automóveis.
Em síntese, podemos observar a falta de tradição brasileira nesta forma de
prospecção de mercado — a estratégia utilizada pela Kepler Weber — em razão deste
tipo de estratégia representar um grau de riscos muito elevado.

1.1 Tema e problema de pesquisa

0 fortalecimento de uma marca tem um vinculo muito claro com a estrutura, a
organização, a cultura, a estratégia e os objetivos de uma empresa, aspectos que
catalisam positivamente o comprometimento dos seus colaboradores. Portanto, a
ausência deste compromisso com a empresa afeta diretamente a marca, que não
conseguirá transferir seu valor ao cliente final, abrindo uma lacuna entre o que o
cliente espera e o que a empresa oferece, denegrindo de certa forma a imagem da
organização, que não cumpriu o que havia prometido.
Esta e qualquer outra falha referente à imagem, a marca e a atributos ligados
a empresa que queira lançar-se no mercado externo, deve ser corrigida antes, pois
pode converter-se em uma arma contra si própria, conseqüentemente, podendo
provocar a perda da fatia de mercado que conquistou até então.
Sob outro viés do mercado interno, podemos inferir que a integridade, a
sinceridade e a responsabilidade de uma marca, assim como, os atributos que a
mesma traz consigo são muito importantes, pois estas variáveis tornam-se decisivas
no momento de urna compra. Então, o cliente opta pela marca que melhor lhe
satisfaz seguindo seus sentimentos, suas crenças e sua cultura.
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0 mesmo sucede no mercado exterior, até de forma mais acentuada, pois

cada pais possui suas características e peculiaridades. Portanto, o produto ou o
serviço a ser ofertado deve ser adaptado a tais restrições, com o objetivo que tanto o

cliente brasileiro quanto os futuros clientes conquistados fora do Brasil, sintam-se
satisfeitos ao usufruirem o que adquiriram, seja ele um produto ou um serviço.
Estas observações fizeram com que escolhêssemos a Robert's Sistema de
Ventilação e Iluminação Natural Ltda, que neste momento de sua história, está

vivendo este processo — adentrar ao mercado exterior e particularmente da América
Latina — para desenvolvermos o estudo de caso que fundamentará este trabalho de
pesquisa.
Desta forma, face ao escopo do tema proposto, formulamos o seguinte
problema de pesquisa:
Quais as barreiras interpostas a uma marca brasileira quando da sua
entrada no mercado exterior, mais precisamente nos países da América
Latina?

1.2 Apresentação da empresa

A Robert's Sistema de Ventilação e Iluminação Natural Ltda, possui sua sede
e matriz na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, mantendo seu
Departamento Internacional na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina —
SC, este último, criado no mês de novembro de 2003, sendo o resultado de um
planejamento que durou cerca de dois anos.
São vinte anos de experiência, dedicados à criação e desenvolvimento de

alternativas que solucionam os mais variados problemas relacionados ao conforto
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térmico, exaustão, filtragem de ar, iluminação natural, adequação dos ambientes às
Normas de Prevenção de Riscos Ambientais, de Incêndio, de tratamento de água,
paisagismo, dentre outros.
Seu objetivo maior é orientar e facilitar a decisão dos clientes na aquisição de
equipamentos que se farão necessários para satisfazê-los plenamente. Promover
constantes investimentos em pesquisas de novos produtos e em melhorias nos já
existentes, bem como consolidar o conceito de melhor empresa do ramo de
ventilação e iluminação natural do pais.
Os trabalhos de Consultoria Ambiental visam à adequação dos ambientes de
trabalho aos padrões ocupacionais permitidos, visando não ultrapassar os Limites de
Tolerância estabelecidos na legislação ou os níveis aceitáveis e recomendados.
Os projetos da Robert's são elaborados e desenvolvidos a partir das plantas
encaminhadas pelos clientes e por informações adicionais coletadas no próprio local
da obra, de forma a propiciarem ao Departamento Técnico condições para elaborar
um diagnóstico detalhado do problema e solução especifica para a área objeto da
análise.
Aprovado o projeto, assume responsabilidade total pela produção dos
sistemas e execução da instalação, para a qual conta com uma equipe altamente
treinada para trabalhos em telhados e atentas ás normas de segurança vigentes.
Após conclusão das instalações, os equipamentos são aferidos e concede-se
um Certificado de Garantia pelo período de 02 (dois) anos contra defeitos de
fabricação ou montagem.
Os Sistemas visam basicamente os seguintes resultados:
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• Excepcionais respostas na performance de ventilação e exaustão do calor em
excesso, gases, fumaças, vapores em geral, odores e pó industrial do interior dos
edifícios;

•

Grande capacidade de tiragem de ar chegando a proporcionar renovações de

todo o ar interno a cada três minutos;
•

Diluição dos gases, substâncias explosivas ou inflamáveis, controle da

condensação e aumento da oxigenação do ar interno; e
•

Viabiliza o prescrito na Norma Regulamentadora - NR 09, referente ao

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA.
Observa-se pelo portfólio da Robert's trabalha que esta detém um potencial
muito grande de ganhar mercado no exterior, possuindo um diferencial dentre outras
marcas, por ser absolutamente comprometida com o meio ambiente e com a
satisfação de seus clientes.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Identificar as dificuldades, em especial barreiras internas e externas a
enfrentar, e os atributos exigíveis por parte de uma marca brasileira no momento de
sua entrada no mercado exterior, e, particularmente, na América Latina.
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1.3.2 Objetivos Específicos

a) Observar as variáveis politico-sociais que influem no momento da inserção
da empresa no mercado exterior;
b) Compreender as vantagens competitivas que uma empresa ganha ao
lançar-se no mercado internacional;
c) Entender como funciona a estrutura ideal de uma empresa voltada para o
mercado exterior.
d) Analisar o funcionamento do Mercosul (Mercado Comum do Sul);

1.4 Justificativa

Com a abertura do mercado, a alta competitividade, a disputa por uma
participação maior no setor em que atua, incorporação de tecnologias inovadoras,

que agregam valor e qualidade ao trabalho final, são algumas conseqüências
presentes no mundo das

Organizações,

tanto das nacionais,

como

das

internacionais (leia-se também multinacionais), sujeitas a mudanças cada vez mais
rápidas e imprevisíveis. 0 nome de uma marca forte — tão somente — não significa

estabilidade econômica e financeira da mesma.
Desta forma, empresas brasileiras deverão criar uma consciência de
expansão, para que sua marca fique conhecida tanto nacionalmente, como
internacionalmente, benefícios que serão demonstrados nesta pesquisa.

Uma vez que os Gestores vejam esta forma de expansão, tanto empresarial
como mercadológico, como sendo mais um meio de captação de recursos no
exterior, os objetivos e as estratégias das empresas geridas por estes serão
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diferentes, visando um maior aprimoramentos, tanto de seu produto e / ou serviço,
como da estrutura organizacional, com o propósito de atingir novos mercados.
A busca pela afirmação no mercado e a fidelidade do cliente são paradigmas
que todas as Organizações procuram no mundo dos negócios. Formas para
compreender mais as atitudes dos clientes no momento da compra, serão
abordadas nesta pesquisa, levantando uma seria de variáveis que influem no
momento desta ação, podendo expor ao Gestor, uma melhor estratégia para
ingressar num mercado novo.
Compreender os conceitos que uma marca de qualidade e integra traz
consigo, na qual o respeito acima de tudo com seu cliente (satisfazendo e suprindo
as expectativas do mesmo) traz de benéfico a uma Organização.
Por fim, que saiba estruturar e levar o compromisso que a marca possui, para
todos seus colaboradores, no sentido de ser a mesma dentro e fora da organização.
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2. Fundamentação teórica

2.1 Conceito de Marca

Ao longo da década de 1990, o assunto "marcas" ganhou uma importância e
um interesse maior por parte do empresariado brasileiro. As empresas perceberam
que a rápida evolução tecnológica esta tornando cada vez mais difícil diferenciar
produtos e serviços, somando-se também, a entrada de novas empresas vindas do
exterior. Neste contexto, as marcas assumem um papel cada vez mais importante
como diferencial competitivo no momento da compra, tanto de produtos quanto de
serviços.
"A marca 6 tão importante quanto o produto em si. Dependendo do seu grau
de popularidade, o lançamento de um novo produto poderá sair com uma
grande vantagem promocional, caso esteja ligado a uma grande marca

consagrada" (CARNIER, 1989, p. 179).

A marca passou a ser vista de outra maneira, passando de uma simples
ferramenta do marketing, para um fator relevante dentro da estratégia de uma
empresa. Desta forma, a construção da marca torna-se processo crucial em todos os
níveis da Organização.
0 valor de uma marca é um assunto bastante discutido no âmbito
empresarial, talvez por caracterizar-se como um bem intangível da Organização, na
qual a mensuração de seu valor pode ser focada tanto em elementos como histórico
da empresa, Area de atuação, território de vendas, faturamento, cliente, publicidade
e até nível dos concorrentes.
Os atributos gerados pela marca, trazem consigo todas as informações
necessárias para a decisão final da compra.
''... crucial no mundo dos negócios porque se traduz em reconhecimento do
nome, na imagem e na reputação da empresa, percepção dos clientes e,
mais importante, vendas e lucro" (BUTONI, 2000).
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Para se entender melhor as associações que uma marca possui perante seus
clientes (tanto compradores de um produto, quanto de um serviço), é necessário ter
conhecimento sobre a conceituação da marca, que segundo Kotler (1996, p. 233) 6:
"... um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos
mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou
grupo de vendedores e diferencia-os daqueles dos concorrentes".

Este conceito é bastante restrito aos símbolos e não aos significados dos
mesmos na mente de seus consumidores, colocando que somente identifica e não
menciona como Calixta (1998) os demais significados que uma marca transmite as
pessoas.
Para Calixta (1998, p.17), a definição de marca é mais complexa:
"... mais que um simples nome. O significado de uma marca resulta dos
esforços de pesquisa, inovação, comunicação e outros que, ao longo do
tempo, vac) sendo agregados ao processo de sua construção. Isto significa
que sua criação e manutenção não podem ficar restritas a "disigner", artistas
gráficos e agencias de publicidade".

Observa-se a evolução no conceito de marca, colocando-a coma mais que
um nome, ela traz consigo várias experiências e recordações decorrentes de
estímulos aos quais os consumidores foram submetidos ao longo de suas vidas.

Assim, cada empresa busca implementar uma estratégia para posicionar sua
marca na mente destes consumidores. Podemos citar algumas estratégias de
marcas famosas, que atribuem sentimentos a sua marca, como por exemplo, a Nike
transmite a idéia de "um espirito cosmopolita revolucionário", a Coca-cola significa
"emoção e vitalidade", Orno transmite "reconhecimento", a BMW é "poder

e

satisfação", a Volvo "segurança acima de tudo" e por fim a Calvin Klein é sinônimo
de "sofisticação simples".
0 entendimento destes conceitos, pode-se identificar que a marca é um
ingrediente que as empresas utilizam em suas estratégias para diferenciar sua oferta
e seu produto. Devem fazer isso consistente e repetidamente, proporcionando uma
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combinação ideal de benefícios funcionais, experimentais e simbólicos, sob

condições que lhes sejam economicamente viáveis.
Deste modo, cada produto ou serviço possui seu nicho e consumidor alvo, o
qual deve suprir as expectativas e necessidades dos mesmos, pois a entrada em
qualquer nicho que seja, em qualquer característica de consumidor aparente sem
que exista uma prévia análise destas variáveis, pode resultar em um erro fatal para a
marca. Não suprindo desta forma, os desejos e anseios que cada nicho ou
consumidor possui, restringindo a marca a se voltar ao seu público-alvo ideal.
Porém, esta agar:, poderá encontrar barreiras quanto à percepção da marca,
onde os resultados de sua frustrada investida em satisfazer o nicho e / ou o
consumidor errado já estará assimilada, proveniente do efeito "boca-a-boca"
iniciados pelos consumidores ou nichos insatisfeitos.
Cada segmento do mercado tem sua peculiaridade quanto ao modo de
consumir. 0 setor industrial consome produtos e serviços mais específicos, por deter
tecnologias, necessidades, produção e estruturas diferentes do que as encontradas
no setor comercial, que consome uma variedade maior, pois se adaptam melhor e
com mais facilidades as características do produto ou serviço ofertado.
Prudente se faz, que entendamos bem o conceito de segmentação como a
construção da conquista do mercado.
"Segmentação 6 o processo de separar um mercado em grupos de clientes,
clientes em perspectiva ou situação de compra, de forma que os membros
de cada grupo resultante tenham características semelhantes que os
diferencie dos membros de outros segmentos" (BONAMA et. al, 1991).

Portanto, a diferenciação dos clientes antes de promover a marca, seja ela de
um produto ou de um serviço, é importante. Uma análise mais detalhada quanto às
características dos grupos de cliente, previamente diferenciadas, pode demonstrar

as percepções e necessidades de cada um, ou seja, a vinculação da marca ao
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cliente correto, sem que exista erros na escolha e na prospecção dos mesmos,
conseqüentemente, evitando frustrações quanto ao desempenho da marca em
determinada população.
"As marcas são cada vez mais instrumentos de diferenciação e
segmentação, como nos casos das margarinas Doriana e Claybom, marcas
da Gessy Lever, cada uma delas direcionada a um segmento especifico do
público-alvo da empresa, bem como a um nicho especifico de cada
segmento, através das versões regular, light e tabletes"(SOUZA, 1993, p.
12).

Deve-se evidenciar, segundo Braga (1992, p. 67), "(...) que o consumidor não
compra um produto, mas os benefícios que esses produtos propiciam a ele no
sentido de satisfazer As necessidades". A marca, obrigatoriamente, terá que estar
vinculada com as sensações, emoções, percepções e expectativas do produto, pois
o que faz o cliente comprar novamente são os sentimentos trazidos com ele e a
lembrança da marca, para continuar seu ciclo de satisfação.
"A marca é mais que um simples nome ou símbolo. Ela deve ser uma
sintese de todas as ações mercadológicas que originam na satisfação de
desejos ou necessidades especificas do consumidor" (SOUZA, 1993, p. 11).

A definição de uma marca, com seu nome e slogan, é fundamental, visto que
o cliente ao consumir novamente o produto ou serviço tentará recordar de seu nome
e emblema, na qual, segundo Souza (1993) terá que ser eficaz nos seguintes
sentidos: fáceis de lembrar, de fácil pronuncia, originais

e se possível, que

descrevam diretamente ou indiretamente o produto.
0 efeito gerado pela soma das sensações e a facilidade na lembrança da
marca são fatores importantíssimos no momento de fixar a marca na mente de seus
consumidores. Quanto mais clientes voltarem a consumir, quanto mais clientes
experimentarem e tornarem-se fiel ao produto, mais valorizada torna-se a marca. 0
autor Souza (1993) ainda conclui que, "0 objetivo é a satisfação do consumidor e a
repetição na compra".

23

A constante satisfação que o produto proporciona e a inovação do mesmo
devem ser uma preocupação diária de toda Organização, pois a manutenção do seu
posicionamento no mercado aumenta seu conceito, como uma marca instável e
comprometida com seu público-alvo, conseqüentemente, sua fixação na mente de
seus consumidores se fará mais facilmente, podendo desta forma, galgar posições
no ranking das marcas lideres do mercado escolhido.
"Além da escolha acertada da marca e do posicionamento corretamente
obtido, deve existir uma política de manutenção ou melhoria desse
posicionamento, baseada na comunicação e controle de qualidade"
(SOUZA, 1993, p. 32).

Contudo, a proteção da marca como um valor do Ativo é relevante, visto que
o plágio, a pirataria, a igualdade dos produtos e até mesmo a clonagem dos mesmos
6 comum no mercado com o um todo, não somente no Brasil, mas no mundo todo.
"As marcas, por significarem a busca de um diferencial para os
consumidores, quase sempre são administradas estrategicamente,
buscando criar um reconhecimento e uma identificação que as tornem
únicas na mente do consumidor" (SOUZA, 1993, p. 11).

Para proteger o produto, no qual a marca está inserida, 6 essencial que se
realize o registro da mesma em algum árgão com respaldo legal, que no Brasil vem
a ser o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), devendo da mesma forma
ser utilizada em outros países.
0 grande desafio de uma marca nos dias de hoje não 6 mais se manter
competitiva no mercado, e, sim, constituir-se em uma marca forte, onde se
desenvolva uma relação intima do cliente com a empresa, fomentando aspectos
subjetivos como emoção, personalidade e empatia, fatores estes que serão o
diferencial no mercado.
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2.1.1 Nova marca no mercado

Quando pensamos em algo novo, logo nos colocamos a pensar como seria
este novo, e isso nos leva a imaginar características que poderiam estar presentes
nesta inovação.
Ao falarmos de uma nova marca não fugimos a regra. Pensamos em algum
produto similar com inovações. Mas então o que 6 inovação? Podemos entender
inovação como: "(...) se refere a qualquer bem, serviço ou idéia que 6 percebida
como nova para alguém" (KOTLER, 1985, p.271).
Sendo assim, somos levados a crer que inovar é apresentar algo que seja
diferente a um determinado público. Voltando a questão de o que seria uma nova
marca? Temos observações como, "o produto pode ser novo em determinado
mercado e não ser novo em outros mercados" (COBRA, 1985, p. 374) e, "na
verdade, o que surge hoje como um novo produto nada mais 6 do que uma
adaptação de uma antiga necessidade não satisfeita" (COBRA, 1985, p.374).
Portanto, entendemos como sendo um novo produto, aquele que apresenta
características inéditas, buscando apresentar satisfação das necessidades e
aspirações do consumidor do mercado o qual o produto está adaptado. Em alguns

casos, algumas inovações e adaptações a um produto já existe na organização, e
em outros casos acontece uma reestruturação completa do produto.
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2.2 Concorrentes

Em qualquer mercado, em qualquer setor da economia, sempre existirão
concorrentes, ao menos que seu produto e / ou serviço seja inovador, ou seja, crie
um novo mercado, crie uma nova necessidade para seus consumidores alvo.
Os concorrentes, sem dúvida, representam um grupo-chave no ambiente da
organização. A relação dos concorrentes com a empresa, ao contrário de outros
elementos (fornecedores, clientes, agências reguladoras etc.) é mais indireta do que
direta, e envolve um comportamento mais agressivo e antagônico. Pode modificar
seu preço ou comportamento da propaganda, diferenciar seu produto ou serviço,
mudar sua estratégia de distribuição, inovar etc., para conseguir vantagem sobre o
outro.
Os concorrentes são imprevisíveis, segundo Chiavenato (1999, p. 83), "(...)
desenvolvem estratégias nem sempre esperadas ou conhecidas para ganhar espaço
e domínio e intervêm no ambiente tarefa, gerando incerteza quanto as suas
decisões e ações". Desta forma, os concorrentes tornam-se uma variável
independente, mas que deve fazer parte do planejamento estratégico da empresa,
funcionando como um termômetro das metas da Organização.
O conceito de concorrência fica ainda mais acirrado quando o mesmo

encontra-se dominador do mercado que anseia-se entrar, ou seja, o cliente-alvo a
ser trabalhado e conquistado possui experiências e preferências previamente
instaladas pela marca dominadora, que trabalha e atua neste mercado a bastante
tempo, ou que tenha uma barganha de conhecimento sobre o consumidor-final.
"Geralmente o produto a ser oferecido já existe em larga escala mediante
oferta de empresas concorrentes que se encontram no mercado, em alguns
casos há muitos anos, possuindo um sistema de equilíbrio do respectivo
ciclo de marketing e de relacionamento com os consumidores em
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potenciais, na sua maioria tradicionais compradores das marcas já
existentes" (CARNIER, 1989).

Salvo os produtos e / ou serviços recém inventados, que ainda não possuem
mercado estabelecido e consumidores reconhecidos. Desta forma, o trabalho voltase para a criação da cultura e da necessidade de consumo dos clientes potenciais,
uma vez que estes sejam identificados.
Quando é discutido dentro de uma empresa o lançamento de sua marca no
exterior, o mesmo deve vir acompanhado de um minucioso estudo de mercado, de
concorrentes, de comportamento dos consumidores diante das marcas existentes,
sua opinião sobre os produtos já existentes no mercado, como também, estudos a
respeito do índice de satisfação proporcionada pelas marcas atuantes no mercado
visionado.
Desta forma, os resultados são melhores, bem como as dificuldades

e

barreiras são mais bem estimadas e projetadas, evitando surpresas e problemas
advindos de um mau planejamento e estudo deste novo mercado.

2.3 Competitividade

Uma das características mais marcantes do Capitalismo é a competitividade.
Com a tendência das empresas buscar aumentar sua participação no
mercado visando conquistar novos clientes, devido a grande variedade de empresas
atuantes no mesmo ramo, a competição por novos clientes se tornou uma batalha
clara e objetiva, tendo como sua principal conseqüência, diversas vantagens para os
consumidores.
No momento em que uma organização investe no aumento da
competitividade de seus produtos ou serviços, algumas mudanças ocorrem dentro
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da organização e também traz conseqüentemente, diversos benefícios para o
consumidor.
Como afirma Lessa (1995, p. 37) "A perspectiva de qualidade e da
competitividade implica uma grande mudança na cultura de uma organização".
Aprender a gerenciar as mudanças permanentes do nosso tempo tem sido um dos
dilemas que mais atormenta os administradores das empresas que se lançaram na
corrida da competitividade: como romper com modelos de gestão ultrapassados de
forma que a nova cultura seja assimilada sem traumas, e abra caminho para
soluções inovadoras.
Desta forma, o aprimoramento de algumas áreas e fatores, como a
tecnologia, mão-de-obra qualificada e elevação da qualidade, significará em um
aumento da competitividade.

2.3.1 Tecnologia

Para obter uma maior competitividade na busca de novos mercados e
clientes, as organizações passam a investir em pesquisas na área tecnológica para
descobrir novas alternativas para cortar custos, aumentar a produtividade, qualidade
etc. Segundo Zaccarelli (1990, p. 42):
"A importância da produtividade depende principalmente da turbulência do
ambiente da empresa, isto 6, do ritmo das alterações dos produtos,
alterações na tecnologia, e das mudanças dos concorrentes".

De acordo com Stoner (1982), como administradores, podemos, com
freqüência, ter que nos certificarmos de quais são os processos tecnológicos que
tem probabilidade de ocorrer avanços, para prepararmos nossas organizações para
as mudanças.
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Um exemplo de como a tecnologia pode aperfeiçoar os serviços 6 na área
das telecomunicações. Durante quarenta anos após sua invenção, em 1880, as
chaves telefônicas foram operadas por telefonistas. Em 1920, foram introduzidas as
chaves mecânicas, o que reduziu o trabalho em 50%; em 1940, chaves
eletronnecânicas reduziram o trabalho a 25%; nos anos 60, com as chaves
analógicas, o trabalho reduziu-se ainda mais, já em 1980, com os circuitos
integrados, o trabalho era de 5%.
Strebel (1993, p. 40) afirma que:

"(...) quando incorporadas a um pacote de benefícios para o cliente, a
trajetória geral da tecnologia e do desenvolvimento de produtos caminha
sempre na direção de mais benefícios e valor para o cliente, com um custo
real menor".

Muitos destes benefícios são visíveis a longo prazo. Como exempla cita-se o
aumento da velocidade, do conforto e da segurança nos transportes. Num espaço
menor de tempo, pode-se citar a evolução do computador, onde sucessivas etapas
de desenvolvimento do produto

e de redução de custos propiciaram um

equipamento cada vez melhor a um custo cada vez mais baixo.

2.3.2 Mão-de-obra Qualificada

A ação da mão-de-obra é fator determinante para a produção de um produto
de qualidade. Representa a contribuição mais relevante para a obtenção da
qualidade. Devido a isso, segundo Paladini (1995, p, 114), "tem sido conferido ao
efetivo envolvimento da mão-de-obra na produção da qualidade significativa parcela
de todos os esforços desenvolvidos neste âmbito".
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Mas não adianta apenas ter uma mão-de-obra qualificada. Deve haver, junto,
uma boa comunicação entre a administração e os trabalhadores. Como afirma

Mirshawka (1990, p. 15):
"Ele percebeu que a melhoria se) pode surgir quando os trabalhadores e
administração estiverem falando a mesma linguagem e na forma que a
administração usa os trabalhadores como instrumentos para compreender o
que se passa no local onde o trabalho está sendo feito".

0 crescente desemprego se dá não por falta de vagas nas empresas, mas,
sim, por causa da crescente automatização e busca de qualidade em serviços, que,
para serem atingidos, precisam de uma mão-de-obra cada vez mais especializada.
Com as mudanças ocorridas dentro das organizações para aumentar sua
competitividade, observa-se uma melhoria nos produtos e serviços, onde quem sai
ganhando com os benefícios que decorrem desta melhoria é o consumidor.

2.3.3 Elevação da qualidade dos produtos / serviços

A competitividade traz

inúmeros benefícios, principalmente

para

o

consumidor. De acordo com Reis (1991, p. 53) "Quando se fala de um serviço ou
produto de qualidade refere-se à plena satisfação do cliente". E o segredo para isso

é concentrar-se profundamente nas necessidades e nos desejos do cliente, criando
um produto ou serviço, que atenda ou exceda as suas expectativas.
A empresa precisa estar sempre sintonizada com as necessidades de seu

público, conhecer suas percepções, valores e motivações de compra, através de
constantes pesquisas.

É necessário satisfazer o cliente procurando resolver seu problema, mesmo
que ocasionalmente seja preciso quebrar regras ou fazer algo inovador. Essa pode
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ser uma oportunidade para a empresa aumentar o valor de seus serviços, não
devendo encarar tais atitudes como perturbações da rotina diária.
A excelência dos serviços e produtos resulta da busca pela qualidade e não
do lucro. Quando se oferece um serviço de qualidade, o lucro é conseqüência. Um
serviço ruim, por outro lado, condena a empresa ao fracasso.
Pode-se concluir que a qualidade do produto ou da prestação de serviços se
faz presente quando garante a total satisfação do cliente. Para que isto ocorra, é
preciso que o serviço seja bem feito e possua um preço justo.

2.3.4 Maiores possibilidades de escolha

As empresas, visando ganhar terreno dos concorrentes, passam a oferecer
produtos semelhantes aos da concorrência, e isso traz para o cliente uma grande
possibilidade de optar pelo melhor produto, que una preço justo e boa qualidade.
Um exemplo disso é o McDonald's, que para competir com outras cadeias de
restaurantes, diversificou

o cardápio do hambúrguer, passando a oferecer

sanduiches de frango, queijo, presunto e outros, além de café da manhã, cardápios
com mais opções para o jantar e, em alguns lugares, pizza.
Esse comportamento de diversificação colocou as cadeias de hambúrgueres
em competição direta com outros restaurantes de fast-food (pizza, frango, etc.).
Além disso, restaurantes de serviço completo, que operavam com preços baixos,
reduziram ainda mais seus preços, obrigando as cadeias de fast-food a
incorporarem serviços na forma de ofertas atrativas para o jantar.
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2.3.4.1 Preocupação em garantir o cliente

Esta é uma das grandes preocupações das empresas, pois quando a
empresa já tem uma grande massa de clientes fiéis, fica mais fácil ganhar novos
clientes, pois a propaganda "boca-boca" é das mais satisfatórias para a empresa.
Segundo Jocou (1996, p. 20):
"Atrair 6, no momento da compra, fornecer uma resposta atraente às
expectativas explicitas ou implícitas dos clientes, 6 oferecer-lhes o que
procuram e também lhes propor inovações sensatas permitidas pela
evolução de técnicas...".

Como afirma Juran (1993, p. 99) "Os consumidores podem desenvolver
lealdades acentuadas e idéias fixas (...)". Isso significa que a empresa tem que se
preocupar com a satisfação do cliente.
Quando um serviço 6 mal feito ou um produto não atende às expectativas do
cliente, este não voltará a utilizar o serviço, bem como não comprará mais aquele
produto.

Os serviços e produtos, além de apresentarem qualidade, devem ter preços
justos, com lucros razoáveis, pois assim os clientes voltarão. Agindo dessa forma, a
empresa estará construindo o serviço baseado na aprovação do cliente, por
conseguinte, uma imagem e atitude mais ética frente ao mercado.
0 ideal seria que as empresas nunca errassem na maneira de tratar o cliente,
mas isso é praticamente impossível. Quando os erros acontecerem, precisam ser
corrigidos de forma a causar um impacto muito positivo no cliente.
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2.4 Clientes

E a parte critica na prospecção de um novo mercado, ainda mais estrangeiro,
pois trata-se de uma nova cultura, um novo governo, uma nova sociedade, uma
nova economia. Kotler (1998) ressalta que, antes de tomar uma decisão de ir para o
exterior a empresa deve ponderar alguns fatores: ela pode não conhecer as
preferências dos seus futuros clientes estrangeiros, além do que fatores culturais
podem influenciar o modo de consumo de uma população.
São possíveis variáveis que interagirão com a marca a ser lançada,
independentemente de produto ou serviço.
Sem eles nenhuma Organização poderia sobreviver. Além disso, seus
valores, preferências e necessidades tendem a mudar com o tempo, com a região e
com o pais em que estão inseridos. Chiavenato (1999, p. 82 e 83) conceitua o
cliente da seguinte forma:
"Sao os elementos que compram ou adquirem os produtos ou serviços, ou
seja, absorvem as saldas e resultados da organização. Os clientes podem
ser chamados de usuários, consumidores, contribuintes ou, ainda,
patrocinadores. 0 componente consumidor 6 o segmento do ambiente
tarefa que 6 composto dos fatores relacionados com aqueles que compram
bens e serviços oferecidos pela organização".

As Organizações precisam prestar atenção a estes fatores para poderem
sobreviver. Kotler (1998) ressalva que, "(...) os consumidores comprarão da empresa
que entregar o maior valor", deste modo, a adaptação da empresa com os fatores
descritos acima é importante, para que o publico alvo desta marca seja atingido de
maneira a superar as expectativas do comprador.
A busca incessante da satisfação do cliente deve ser objetivo básico de toda
empresa que queira lançar-se no mercado internacional, onde a concorrência
encontra-se muito mais imprevisível e arraigada no mercado almejado. "Servir os

33

clientes e, sobretudo, encantá-los tornou-se a mais importante tarefa da
organização" (CHIAVENATO, 1999, P. 83).
Todo cuidado é pouco, o cliente 6 a ponta final e detentor do poder de compra
do produto e / ou serviço a ser oferecido. Deste modo, segundo Furlong (1994), 6
cinco vezes mais caro recrutar novos clientes do que conservar os que já existem.

2.5 Cultura

Há muito tempo o homem tenta conceituar a Cultura. A principal dificuldade
em defini-la 6 a passagem do tempo, porque cada época, cada século, cada
momento da história a muda. Segundo Muylaert (1993, p. 17):
"Um corolário dessa definição que atravessou os séculos seria dizer que a
Cultura é o conjunto de conhecimentos que uma geração passa a outra,
evitando que a humanidade tenha que recomeçar do zero a cada geração".

Cada povo, cada região, cada pals possui sua cultura impregnada em seus
indivíduos, concedendo aos seus lideres fazer a passagem dos costumes, crenças e

valores de sua tradição. A definição de Muylaert (1993, p. 17) para essa ação 6: "A
cultura, tal qual os cientistas sociais a concebem, refere-se ao modo de vida de um
povo, em toda a sua extensão e complexidade".
No mundo inteiro, é notável a diferenciação dos países por sua cultura
territorial, populacional e étnica, cada um possuindo seu caráter exclusivo, dando
ênfase para os costumes e crenças de cada região. Portanto, o ingresso de uma

nova marca em dadas regiões, deve ser cuidadosamente analisada, visto que, a
forma na qual a marca esta desenhada e / ou escrito, pode ser uma ofensa ou uma
afronta a comunidades locais.
"Como a natureza humana exige sempre ordem e consistência, as
hipóteses básicas assumem estruturação dentro de um esquema de
paradigmas culturais, que unifica os pressupostos relacionados a diferentes
aspectos existenciais" (LAPLANTINE, 1987).
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Desta forma, paradigma cultural pode ser definido como o conjunto de
pressupostos que se transcorrem, formando uma estrutura coerente de crenças.
Muylaert (1993, p. 17) ainda define a cultura de um povo e seus valores de forma

mais complexa:
"Um conceito que procura designar uma estrutura social no campo das
idéias, das crenças, costumes, artes, linguagem, moral, direito, leis, etc., e
que se traduz nas formas de agir, sentir e pensar de uma coletividade que
aprende, inova e renova o seu próprio modo de criar e fazer as coisas,
numa dinâmica de constantes transformações".

Vale ressaltar que nem sempre todos os pressupostos são necessariamente
compatíveis ou consistentes. Há uma diferenciação de valores entre cada pessoa,

que por sua vez, geram grupos de afinidades que dependem justamente do gosto,
da necessidade, da forma de vestir, de tipos músicas, etc.
"A cultura pode portanto, a partir deste ponto de vista, ser entendida como
manifestações espontâneas de um determinado grupo social que, uma vez
incorporadas ao seu "modus vivendi", o caracteriza e distingue dos demais"
(MUYLARTE, 1993, p. 17 e p. 18).

Assim também funciona com as marcas, onde o estimulo a compra pode vir
por indicações (tradicional boca-a-boca), por necessidades individuais ou coletivas,
por experiências ou ainda por querer experimentar uma nova marca.

2.5.1 Cultura Organizacional

Ao planejar uma entrada no mercado exterior, a mudança na cultura
organizacional é importante, visto que, o foco das atividades e processos vão estar
ganhando mais um objetivo.
As formas de solucionar os problemas são outros, a forma de comunicar-se
ganha um outro sentido, o comprometimento com o trabalho final adquiri mais
ênfase na qualidade e na limpeza do processo, os princípios ganham outros
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significados, as crenças ganham outras verdades e agregam-se mais heróis ao
contexto da organização.
"(...) cultura 6 um complexo de padrões de comportamento, hábitos sociais,
significados, crenças, normas, her-6s e valores selecionados historicamente,
transmitidos coletivamente, e que constituem o modo de vida e as
realizações características de um grupo humano" (ALVES, 1997, p. 3).

Alves (1997) ainda conclui que a cultura de uma empresa é difundida e
assimilada pela utilização dos sistemas de comunicação (formais e informais),
através dos heróis, mitos, estórias, rituais, metáforas, sagas, mecanismos simbólicos
diversos e processo de endoculturação (socialização organizacional). Desta forma, a
cultura organizacional ganha importância para manutenção e crescimento da
competitividade, pois compreende pressupostos básicos que afetam

o

comportamento dos colaboradores, no sentido de incorporar as metas e objetivos da
organização.
Para Stoner & Freeman (1999), a cultura organizacional refere-se aos
entendimentos importantes compartilhados pelos membros de tal organização, tais
como valores, atitudes e crenças e que afetam os comportamentos e ações. Assim
sendo, a cultura de uma organização pode ser o mais importante fator para moldar e
manter a sua identidade. Enfim, o papel da cultura é essencial para o sucesso da
organização.
Segundo Schein (1985), a cultura é um conjunto de suposições, princípios
básicos, formas de estar e pensar, sentir e perceber a realidade que os indivíduos
assumem na sua tentativa de se comunicar e de se adaptar ao meio. 0 autor chama
a atenção para a necessidade de realizar uma análise na cultura de uma
organização englobando todos os componentes organizacionais, desde as relações
humanas, estrutura organizacional, até o processo de tomada de decisão. Com o
objetivo de prevenir. 0 autor ainda ressalta, ao que ele chama de "sintoma cultural",
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como por exemplo: o perfil dos dirigentes (valores pessoais, carreira, carisma); o
perfil dos colaboradores (meio sociocultural, profissional, pedagógico); os ritos e
simbolos (atitudes reciprocas dos colaboradores, local dos postos de trabalho); a
comunicação (interna, externa, formais, informais, descendentes e ascendentes); as
estratégias (forma, conteúdo, eficácia); a filosofia global de gestão.
0 desenvolvimento e a implantação de uma nova visão da empresa, no
momento que pretende estender seus horizontes, em especial os internacionais,
fundamental que as mudanças não encontrem guaridas e sejam de fácil assimilação
por parte dos colaboradores. Segundo Alves (1997), 6 algo que se constitui em uma
forca impulsionadora de esforços participativo e solidário para a consecução das
mudanças pretendidas. Na qual a conquista destes objetivos, a empresa seja
fortalecida e os mesmos — colaboradores — valorizados.

2.6 Vantagens do comércio exterior

São inúmeras as vantagens quando uma empresa ingressa no mercado

internacional. Além de seus preços estarem cotados na moeda Norte-Americana,
que 6 uma moeda forte e padrão para todo tipo de negociação, independente do
pals — tanto nos negócios entre Brasil e Chile, quanto nos negócios entre Brasil e
Peru —, onde o reajuste constante é desnecessário, característica marcante dos
pregos cotados com a moeda nacional.
Desta forma, o ganho (lucro) muitas vezes triplica, dependendo da cotação do
dólar naquela data. Ponto forte para empresas que queiram aumentar seus ganhos
em pouco tempo, mas não esquecendo da estrutura organizacional que deverá
existir por traz de todo o trabalho efetuado.
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0 reconhecimento internacional da marca traz para os investidores uma maior
confiança no momento de investir, conseqüentemente, atrai mais capital para a

empresa. Possibilita um investimento maior nos setores que se encontrem ainda
deficientes ou defasados, aumentando a qualidade e a tecnologia da organização, e
de quebra do seu produto e / ou serviço.
A abertura de outros mercados advindos de uma maior participação no
cenário internacional e da interação de novas economias, traz consigo novos
clientes, dando um caráter de emancipação, deixando de depender apenas de um
mercado, como, por exemplo, o México, onde toda sua economia esta baseada em
atender o mercado norte-americano, o que levou a procurar novas frentes de
negócio e de mercados, para seus produtos e serviços, vendo no Brasil como um
potencial aliado.
Não somente países devem ter este tipo de preocupação, como também as
empresas em procurar novas oportunidades em outros países, desta forma,
aumentando seu leque de possibilidades de ganho no mercado.
O crescimento das exportações brasileiras reveste-se de importância

estratégica, tanto para as empresas como para o governo. Para as empresas,
exportar significa melhorar a rentabilidade das negociações, maior produtividade,
redução da dependência das vendas internas, experiência pela atuação em outros
mercados, estimulo para aumentar a eficiência e a competitividade, aperfeiçoamento
de recursos humanos e dos processos industriais, além de atenuar os riscos. Já
para o governo, o aumento nas exportações contribui para elaboração de superávit
(o excesso de receitas sobre despesa) na Balança Comercial, aquecimento da

economia e aumento na criação de empregos formais.
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A competição existente no mercado internacional faz com que as empresas
exportadoras tendam a ser mais criativas e inovadoras que as não exportadoras,
desenvolvendo um numero maior de processos produtivos, adquirindo know how
(saber fazer) e obtendo melhoria de qualidade e apresentação do produto.
A maior produtividade decorre do aumento da escala de produção necessária
para suprir o novo mercado, que pode ser obtida pela utilização da capacidade
ociosa ou do aprimoramento dos processos produtivos.
Os países que tem melhores resultados no mercado internacional são
aqueles em que os executivos tragam políticas visando manter vantagem
competitiva no cenário mundial. Um exemplo de pais que adota uma política
agressiva é Cingapura. Em menos de três décadas transformou-se de colônia
britânica em uma potência industrial. 0 porto de Cingapura é o segundo maior em
quantidade de contés ineres do mundo.
Segundo Keegan (1999, p.9), "(...) as empresas que não respondem aos
desafios e oportunidades da globalização serão absorvidas por outras, mais
dinâmicas, ou simplesmente desaparecerão".
Portanto, não basta apenas lançar-se no mercado internacional, algumas
mudanças estratégicas deverão fazer parte do planejamento, caso queiram galgar
vantagens oferecidas pelo mercado exterior.

2.6.1 Vantagens competitivas

São vantagens que o diferenciam do concorrente e que devem ser usadas
para a formulação da estratégia. As vantagens competitivas surgem de duas fontes:
Custos e Diferenciação.
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Cobra (1991, P. 100) coloca que: "(...) quanto menor o custo de produção ou
de distribuição e quanto maior for à diferenciação do produto da empresa em relação
aos seus concorrentes, maiores serão suas vantagens competitivas".
Sendo assim ter um custo mais baixo que a concorrência 6 uma maneira de
conseguir vantagens como, por exemplo, um melhor preço para o produto.
A outra maneira é ter a diferenciação como vantagem competitiva. Neste
caso, o departamento administrativo e o departamento técnico trabalham juntos para
isso, objetivando definir vantagens competitivas através da diferenciação, buscando
base para traçar estratégias competitivas.
A diferenciação pode vir de diversas fontes como diferenciação no negocio,
em variedade de produtos, configuração de um produto, etc. Outras fontes ligadas A
apresentação do produto também podem ser formas de diferenciação como serviço
personalizado, embalagens, força de venda agressiva e persuasiva.
Cobra (1991, p. 100) ainda coloca a seguinte observação quanto A
diferenciação como vantagem competitiva:
"Por outro lado, para Michel Porter, a propaganda atua como um Proxy na
diferenciação de produtos. E qualquer executivo criativo de marketing
poderá imaginar atividade e facilidade que estimulem o cliente ou
consumidor a buscar sua marca em vez da marca dos concorrentes".

Cobra (1991) ainda cita dicas de Porter, que por sua vez, indica passos na
obtenção de diferenciações estratégicas como: determinar o que o comprador quer,
expectativas de desempenho do produto e tentar satisfazê-los; identificar quais
valores influem na hora da compra, durabilidade, desempenho, status; e redução de
custos.
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2.7 Globalização

Globalização 6 um processo de transformações radicais pelas quais a
economia mundial vem passando desde o inicio dos anos 80, resultado da "Terceira
Revolução Tecnológica" (processamento, difusão e transmissão de informações,
inteligência artificial, engenharia genética, associação das tecnologias de informática
e a de telecomunicações), formação de áreas de livre comércio e blocos econômicos

integrados e interligação dos mercados físicos e financeiros em escala planetária,
que permite movimentar bilhões de dólares usando apenas computadores.
A primeira dificuldade em lidar com a idéia de globalização 6 a variedade de
significados que têm sido atribuidos a um mesmo fenômeno. Essa variedade 6
explicável, em parte, porque este é um processo cujo impacto se faz sentir em
diversas áreas.
De uma perspectiva financeira, a um maior grau de Globalização
correspondem, de forma simultânea, um aumento do volume de circulação de
recursos e a velocidade de circulação dos recursos, bem como a interação destes
efeitos sobre as diversas economias.
De uma perspectiva comercial, o processo de Globalização se traduz em uma
semelhança crescente das estruturas de demanda, e na crescente homogeneidade
da estrutura de oferta nos diversos países. Como conseqüência, a competitividade
na fronteira tecnológica passa a implicar custos cada vez mais elevados em termos
tanto de pesquisas e desenvolvimento de produtos, quanto da necessidade de
mecanismos de consulta freqüente aos clientes, para provisão de assistência
técnica, e adaptações da linha de produção.
"A competição passa a ocorrer em escala mundial, com as empresas
freqüentemente reestruturando suas atividades em termos geográficos, e
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sendo beneficiadas tanto pelas vantagens comparativas de cada pais como
pelo próprio nível de competitividade de cada empresa" (NAKANO, 1994).

No que se refere 6 política econômica, a globalização implica perda de
diversos atributos de soberania econômica e política por parte de um número
crescente de 'Daises. Como conseqüência, a agenda de políticas nacionais passa a
ser sobre-determinadas por condicionantes externos.
Segundo lanni (1994), a Globalização designa o fim das economias nacionais
e a integração cada vez maior dos mercados (blocos econômicos como: Nafta,
Mercosul, União Européia, Tigres Asiáticos, OPEP), dos meios de comunicação e
dos transportes. Um dos exemplos mais interessantes do processo de globalização
é o global sourcing, isto 6, o abastecimento de uma empresa por meio de
fornecedores que se encontram em várias partes do mundo, cada um produzindo e
oferecendo as melhores condições de prego e qualidade daqueles produtos que
possuem maiores vantagens comparativas.
A globalização da economia é o processo através do qual se expande o
mercado e onde as fronteiras nacionais parecem, mesmo, desaparecer, por vezes,
nesse movimento de expansão. Trata-se da continuação do processo de
internacionalização do capital, que se iniciou com a extensão do comércio de
mercadorias e serviços, passou pela expansão dos empréstimos e financiamentos e,
em seguida, generalizou

o deslocamento do capital industrial através do

desenvolvimento das multinacionais.
Há muito esse sistema vem sendo colocado em prova, tido por ineficiente,
culpado pelas oscilações conjunturais, pelo desemprego pela miséria e até mesmo
por um pretenso "frio social". Ai se ataca a globalização e julga-se o mercado como
o tirano avassalador da sociedade.
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Trata-se, pois, de buscar aumentos cada vez maiores nas condições de
concorrência e de ampliar ao máximo o mercado, o que impulsionou no mundo
inteiro a prática do liberalismo econômico. Assim observou-se, ao lado da abertura
comercial generalizada, a difusão dos processos de desregulamentação e de
privatização, no mundo todo.
Este tipo de prática, segundo Mollor (1994), não apenas retirou o Estado de
várias Areas, reduzindo seu papel, mas ainda dificultou sobremaneira sua atuação,
uma vez que a mobilidade de capitais acentuada torna os países extremamente
vulneráveis a mudança nas expectativas, e inviabiliza o prosseguimento de políticas
internas. Além disso, a privatização desordenada e o desmantelamento do aparelho
estatal tiram instrumentos e margem de manobra do Estado.
É inegável que o acirramento da concorrência amplia a chamada "eficiência"
no que se refere, por exemplo, á queda dos preços, o que funcionou positivamente
nos programas de estabilização mais recentes, como o brasileiro. É inegável,
também, que a qualidade dos produtos cresce, assim como o desenvolvimento
tecnológico 6 estimulado. Mas a liberalização econômica em escala mundial teve
também conseqüências danosas, que sugerem a necessidade de retorno á
regulamentação estatal. Entre elas destacamos: a intensificação dos processos de
concentração, polarização e marginalização, que ampliam o caráter excludente do
capitalismo; e o aumento da volatilidade dos capitais da instabilidade financeira e do
caráter fictício do capital, que colocam em risco o próprio andamento das economias
a médio e longo prazo.
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2.7.1 As novas formas de competição

A noção convencional de política econômica está associada ao conceito de
Estado-Nação. A relação econômica entre unidades nacionais ocorre através dos

mercados onde são transacionados seus produtos e eventualmente os fatores de
produção.

Num sistema globalizado, a relação entre unidades nacionais passa a não ser
mais limitada As transações nos mercados de bens e fatores. 0 processo produtivo
adquiriu uma racionalidade diferente, na medida em que diversas unidades
nacionais passam a ser componentes da mesma estrutura integrada de geração de
valores, ao mesmo tempo em que aumenta a fluidez de transmissão de normas,
valores e rotinas operativas, condição necessária para a crescente homogeneidade

produtora.

Vista da perspectiva da empresa, a condição de globalização implica a
maximização de benefícios a partir da busca da melhor localização de suas

atividades em nível mundial, associada à padronização dos produtos e ao
desenvolvimento de vantagens comparativas. As estratégias globais levam à procura
de redução de custos, à especialização das linhas de produção, estabilidade e
controle de qualidade crescente na oferta, o que leva à crescente eficiência e maior
grau de competitividade.
Além disso, os vínculos entre empresas em economias distintas tem
aumentado em ritmo acelerado, e os tipos de forma de associação entre empresas
são cada vez mais variados, desde participações acionárias tradicionais

a

associação (Jant Ventures), exploração de franquias, e acordos de sub-contratação,

entre outros.
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2.7.2 Implicações da globalização

0 cenário globalizado abre caminho para uma série de oportunidades, ao
mesmo tempo em que impõe algumas novas restrições à definições da política

econômica.
Dada a magnitude dos recursos disponíveis nos mercados financeiros
internacionais,

e sua velocidade de movimentação,

eventuais desequilíbrios

traduzidos em taxas de juros elevados e / ou taxas de câmbio fora do seu nível
especulativo de curto prazo que contribuam para desestabilizar a economia e,
eventualmente, comprometam sua capacidade de crescimento econômico a médio

prazo.
Outra conseqüência da globalização é a correspondente perda do poder por

parte dos governos para exercer políticas fiscais e monetárias num contexto de
abertura, existem menores graus de liberdade para, por exemplo, a política salarial
ou o nível de taxas de juros internas, ao mesmo tempo em que assumem

importância crescente o nível e as variações de taxa de cambio.
É preciso decidir o que fazer para lidar com o passivo social, como atender As
necessidades do número crescente de pessoas fora do mercado, sobretudo quando
a tecnologia é cada vez menos absorvedora de mão-de-obra por unidade de

produto.
0 processo de abertura de uma economia tem mais de uma visão em relação
a essa questão. 0 acesso à matéria primas e bens de consumo mais baratos
permitem satisfazer boa parte das necessidades da população, da mesma forma que
a disponibilidade de recursos pode ajudar a concretizar pianos de investimento. A

utilização de mão-de-obra excedente a custos reduzidos 6 um dos artifícios que

45

permitem gerar empregos e competir no mercado internacional. O próprio
crescimento do produto gera demanda derivada por atividades. Em outras palavras,
a exclusão social pode até mesmo contribuir para o próprio dinamismo do processo
de internacionalização.
"A conclusão a que esse tipo de raciocínio induz é de que a convivência a
necessidade de se de fi nir um projeto nacional, metas de participação em
mercados externos não devem constituir critérios absolutos, mas
instrumentos na busca de satisfação das necessidades da população"
(BAUMANN, 1996).

Entretanto, o tipo de exclusão social observado atualmente tem um
componente tecnológico que qualifica as considerações anteriores. Nesse caso a
exclusão é cada vez menos funcional ao sistema, uma vez que o próprio processo
produtivo requer cada vez mais qualificação, por parte de um número relativamente
menor de trabalhadores.

2.8 Mercosul l

A integração da América Latina tem sido cada vez mais estimulada. Por outro
lado, quando se adentra a realidade politico, econômico e social, surgem inúmeras
dificuldades, o que impossibilita uma realidade prática factivel do todo.
Pode-se observar, nos últimos anos, profundas transformações geopoliticas
que ocorreram e que estão ocorrendo pelo mundo. Resultando um avanço em todos
os mecanismos de integração já conhecidos.
O Mercosul - Mercado Comum do Sul - comporta tanto elementos de

continuidade como de mudança em relação aos esforços integracionistas até hoje
empreendidos no Continente, na qual fazem parte deste processo, o Brasil, a
Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile e a Bolivia.
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0 Mercosul resulta do novo modelo de desenvolvimento adotado pelos países
que o integram, o qual se caracteriza pelo incentivo à abertura econômica e
aceleração dos processos de integração regional. Mediante a abertura de mercados
e o estimulo à complementaridade entre as economias nacionais, os quatro países

visam a obter uma inserção mais competitiva na economia internacional.
Durante décadas, boa parte do crescimento da maioria dos países da
América Latina teve uma influência do modelo da Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe, e tinha como base a substituição das importações, com a
ajuda de um Estado Centralizador e indutor do processo de industrialização e de
produção.
Mas no inicio da década de 80, em meio aos problemas da divida externa e
do impacto crescente da globalização dos mercados, além da importância de novas
tecnologias, este modelo desmoronou-se.
0 processo de redemocratização de vários !Daises do continente fez com que
antigas rivalidades arrefecessem, levando várias nações como a Argentina e o Brasil
a defender literalmente a integração da América do Sul, levando-se em conta a
proximidade geográfica e as afinidades culturais.
A década de 90 iniciou-se com uma clara tendência para a segmentação da
economia mundial em blocos regionais, substituindo as tradicionais negociações
multilaterais entre os 'Daises, pelo agrupamento de 'Daises menos industrializados ao
redor de um ou mais países industrializados (centrais).
É importante citar que, na América Latina, esta integração intra-regional foi
acelerada acompanhada por uma abertura e liberalização comercial em face das
demais regiões do mundo.
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Em meio a esta integração, o governo norte-americano formulou a "Iniciativa
para as Américas". Assim sendo, as relações econômicas entre os Estados Unidos e
a América Latina desdobram-se em três áreas: investimentos, comercio

e

reestruturação e redução das dividas externas. Algumas dessas transformações
ocorreram num momento em que os países revisavam suas relações internacionais,
mediante planos de integração regionais e sub-regionais.
Outro fato importante desta década 6 que a América Latina recebeu grande
parte dos investimentos estrangeiros realizados em 'Daises em desenvolvimento:
80% em 1990 que totalizaram em 1991, trinta e seis bilhões de dólares. Depositando
uma confiabilidade do sistema financeiro internacional nos 'Daises integrantes do
Mercosul.
Os blocos regionais de comércio tornaram-se verdadeira moda - ou, talvez,
uma epidemia econômica nestes tempos de reestruturação econômica. Assim,
temos a Comunidade Econômica Européia, que gravita em torno de três paíseschave: Alemanha, França e Reino Unido; a América do Norte, em torno dos Estados

Unidos da América, o Extremo Oriente, em torno do Japão e na América Latina,
focado no Brasil.
Um dos grandes diferenciais que o Mercosul possui, com relação aos outros
blocos regionais, sac,: a) existência de apenas duas linguas e um dialeto, o espanhol
e o português e o tupi-guarani respectivamente; b) a proximidade geográfica; c)

similaridade nos problemas politicos, econômicos e sociais enfrentados por todos os
países integrantes, mesmo que estes se desenrolem em épocas diferentes, mas

nota-se uma certa igualdade na evolução dos fatos, apenas com a diferença da
peculiaridade de cada pais, d) afinidades culturais e, e) as interconexões fluviais e
rodoviários, na qual ligam os !Daises integrantes do Mercosul.
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Um dos objetivos principais da consolidação desses blocos é substituir a
concorrência entre nações pela concorrência entre regiões, mas há toda uma
estratégia de defesa para a formação de outros blocos de mercado, garantindo a
sobrevivência dos que já existem.
O Mercosul é mais uma tentativa integracionista que se faz na América

Latina, envolvendo o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, a Bolivia e o Chile,
possibilitando, em caso positivo, aumento do mercado consumidor, além de maiores
chances de participação na economia mundial.
Em virtude disso nas Américas, também ha tentativas de obter a formação de
alguns blocos regionais como o acordo entre os Estados Unidos, México e Canada —
o Nafta. E também entre o Mercosul e os Estados Unidos, sendo denominado
"quatro mais um", além de no futuro alguns países do Pacto Andino também
integrarem o Mercosul no futuro.
Chile e Bolivia foram os últimos países a integrarem o Mercosul. A adesão
desses países foi formalizada em 25 de junho de 1996, em encontro realizado na
cidade de Sao Luis (Argentina), que reuniu os presidentes Fernando Henrique
Cardoso (Brasil), Carlos Menem (Argentina), Julio Sanginetti (Uruguai), Juan Carlos
Wasmosy (Paraguai), Eduardo Frei (Chile) e Gonzalo Sanches de Lozada (Bolivia).
Devido a sua proximidade cultural e de formação do Estado e da
nacionalidade, o Mercosul, caso se superem as dificuldades econômicas, políticas e
jurídicas peculiares a países em desenvolvimento, que buscam sua adaptação aos

tempos modernos, poderá vir a ser um projeto comunitário dotado de grande
vitalidade social e cultural.
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2.8.1 Antecedentes do Mercosul

Em 1947, surge o tratado interamericano de ajuda reciproca (TIAR); em 1960,
a Associação Latino-Americana de Livre Comércio — ALALC; em 1961 ) a Assistência
Reciproca Petroleira Estatal Latino-Americana; e, 1968, a Associação LatinoAmericana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento; em 1969, o Grupo
Andino; em 1975, o Sistema Econômico Latino-Americano — SELA; em 1980, a
Associação Latino-Americana de Integração — ALADI; e a partir de 1991 o Mercosul.
No piano regional, procura dar seguimento ao trabalho da ALALC (1960) e da
ALADI (1980) e, no plano bilateral, busca aprofundar os princípios acordados entre
Brasil e Argentina na Declaração de Iguaçu (1985), no Programa de Integração e
Cooperação Econômica (1986), e no Tratado de Integração, Cooperação

e

Desenvolvimento (1988).
Em julho de 1986, em Buenos Aires, os Presidentes Sarney e Alfonsin
assinaram a Ata para a Integração Argentino-Brasileira que instituiu o Programa de
Integração e Cooperação Econômica (PICE). 0 objetivo do PICE era o de propiciar
um espaço econômico comum, com a abertura seletiva dos respectivos mercados e
o estimulo à complementação de setores específicos da economia dos dois países,
com base nos principios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio, de modo a
permitir a adaptação progressiva dos setores empresariais de cada Estado às novas
condições de competitividade.
Em 1988, com vistas a consolidar o processo de integração, Brasil e
Argentina assinaram o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, pelo
qual demonstraram o desejo de constituir um espaço econômico comum no prazo
máximo de dez anos, por meio da liberalização comercial. 0 Tratado prevê, entre
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outras medidas, a eliminação de todos os obstáculos tarifários e não-tarifários ao
comércio de bens e serviços e a harmonização de políticas macroeconômicas. O
Tratado foi sancionado pelos congressos brasileiro e argentino em agosto de 1989.
Durante essa fase, foram assinados 24 protocolos sobre temas diversos como
bens de capital, trigo, produtos alimentícios industrializados, indústria automotriz,
cooperação nuclear, etc. Todos esses acordos foram absorvidos em um único
instrumento, denominado "Acordo de Complementação Econômica no 14", assinado
em dezembro de 1990, no âmbito da ALADI, que constitui o referencial adotado
posteriormente no Tratado de Assunção.
0 Tratado de Assunção (TA), de 26/03/91, tem os seguintes objetivos e
características principais: trata-se de um acordo-marco que estabelece mecanismos
destinados à formação de uma Zona de Livre Comércio e de uma União Aduaneira
na sub-região, o TA tem como objetivo criar meios para ampliar as atuais dimensões
dos mercados nacionais, condição fundamental para acelerar o processo de
desenvolvimento econômico com justiça social.
Nos termos das preliminares do TA, esse objetivo deve ser alcançado, dentre
outros meios, mediante o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, a
preservação do meio ambiente e o melhoramento das interconex6es físicas.
Em 6 de julho de 1990, com as mudanças introduzidas nos programas
econômicos dos governos brasileiro e argentino, e a adoção de novos critérios de
modernização e de competitividade, os Presidentes Collor e Menem firmaram a Ata
de Buenos Aires. Em agosto do mesmo ano, Paraguai e Uruguai juntaram-se ao
processo em curso, o que resultou na assinatura, em 26 de março de 1991, do
Tratado de Assunção para a Constituição do Mercado Comum do Sul - Mercosul.
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0 Tratado de Assunção, que define as bases para a criação do Mercado
Comum, foi aditado por Protocolos Adicionais, dentre os quais se destacam o
Protocolo de Brasilia para a Solução de Controvérsias no Mercosul, de 17/12/91, e o
Protocolo de Ouro Preto sobre Aspectos Institucionais, de 17/12/95. 0 Protocolo de
Ouro Preto, assinado pelo Presidente Itamar Franco e pelos Presidentes Menen, da
Argentina, Wasmosy, do Paraguai, e Lacalle, do Uruguai, estabeleceu a nova
estrutura institucional do Mercosul destinada a vigorar durante o período de
consolidação da União Aduaneira.

2.8.2 Meios de implantação

Para implementar esse programa, o Tratado de Assunção estabeleceu: a) um
programa de liberalização comercial, consistindo de reduções tarifárias progressivas
(tarifa zero em 31/12/94), lineares e automáticas, acompanhadas da eliminação de
restrições não-tarifárias (quotas, restrições fitossanitárias) ou medidas de efeito
equivalente, assim como de outras restrições ao comércio entre os países; b) a
coordenação de políticas macroeconômicas, que se realizaria gradualmente e de
forma convergente com os programas de desgravação tarifária e eliminação de
restrições não-tarifárias. Tal exercício visaria assegurar condições adequadas de
concorrência entre os Estados-Partes e a evitar que eventuais descompassos nas
políticas dos quatro Estados-partes viessem a favorecer ou prejudicar artificialmente
a competitividade de bens e serviços; c) uma tarifa externa comum, que incentivaria
a competitividade externa dos Estados e promoveria economias de escala eficientes;
d) constituição de um Regime Geral de Origem, um Sistema de Solução de
Controvérsias e Cláusulas de Salvaguardas; e) o estabelecimento de listas de
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exceções ao programa de liberação comercial para os "produtos sensíveis", as quais
seriam reduzidas anualmente em 20%, até 31/12/94, com tratamento diferenciado
para o Paraguai e o Uruguai.
0 tratado diferenciado entre Paraguai e Uruguai se deu, devido A entrada
recente nas tratativas de um mercado comum livre, na qual o Brasil e a Argentina já
vinham em víeis de negociação, conforme descrições anteriores, na qual se observa
uma interligação entre os interesses brasileiros e argentinos.

2.8.2.1 Tarifa externa comum

Os produtos importados de terceiros países pagarão a Tarifa Externa Comum
ao ingressarem no Mercosul. Em Buenos Aires, definiu-se a Tarifa Externa Comum
(TEC) do Mercosul, inclusive para os setores considerados mais "sensíveis"
(indústria química, bens de capital e de informática), tidos como tais em decorrência
da diversidade de estruturas produtivas dos !Daises, sobretudo com relação ao Brasil.
Para contemplar situações especificas, admitir-se-6 que, para alguns produtos,
'Daises com proteção atual acima de 20% (limite máximo da TEC) possam convergir
para a tarifa comum até 2001. Admitir-se-6 igualmente que países mais dependentes
de insumos e componentes possam também, para um grupo reduzido de produtos,
convergir para a TEC a partir dos níveis tarifários atuais, situados abaixo da tarifa
comum, tal como definida.
A tarifa de bens de capital será da ordem de 14% (vigente desde 2001) e a
TEC de bens de informática da ordem de 16% (estará vigente a partir de 2006).
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2.8.2.2 Regime de origem

Os produtos em listas de exceções a TEC pagarão tarifas nacionais
diferenciadas em cada pais importador do Mercosul. Quando da reexportação
desses produtos para outro sócio do Mercosul, exigir-se-6 certificado de origem.
Extintas as exceções a TEC, em 2001 ou 2006, conforme o caso, desaparecerá a
necessidade de um regime de origem. Os produtos sujeitos à tarifa externa comum
gozarão de livre circulação no âmbito do Mercosul. A livre circulação dos demais
produtos - aqueles inicialmente sujeitos a tarifas nacionais diferenciadas - estará
condicionada ao cumprimento de um regime de origem, composto pelos seguintes
requisitos: percentual mínimo de valor regional agregado (60% como regra geral) e,
em certos casos, requisitos específicos.
Serão

considerados originários dos Estados-partes: a) os produtos

elaborados integralmente no território de qualquer um deles, quando em sua
elaboração forem utilizados exclusivamente materiais originários dos Estados-partes;
b) os produtos compreendidos nos capítulos ou posições da Nomenclatura Tarifária
da Associação Latino-Americana de Integração que se identificam no Anexo I da
Resolução 78 do Comitê de Representante da citada Associação, pelo simples fato
de serem produzidos em seus respectivos territórios; c) os produtos em cuja
elaboração se utilizem materiais não originários dos Estados-partes, quando
resultem de um processo de transformação, realizado no território de algum deles,
que lhes confira nova individualidade, caracterizada pelo fato de estarem
classificados na Nomenclatura Aduaneira da Associação Latino-Americana de
Integração em posição diferente à dos mencionados materiais, exceto nos casos em
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que os Estados-partes determinem que, ademais, se cumpra com

o requisito

previsto no art.2° do Anexo I.
De acordo ainda com o mesmo artigo, serão considerados produzidos no
território de um Estado-parte: a) os produtos d6s reinos mineral, vegetal ou animal,
incluindo os de caça e da pesca, extraídos, colhidos ou apanhados, nascidos e
criados em seu território ou em suas águas territoriais ou zona econômica exclusiva;
b) os produtos do mar extraídos fora de suas águas territoriais e zona econômica
exclusiva por barcos de sua bandeira ou arrendados por empresas estabelecidas em
seu território; e c) os produtos que resultem de operações ou processos efetuados
em seu território pelos quais adquiram a forma final em que serão comercializados.
Exceto quanto esses processos ou operações.
Os requisitos de origem estabelecidos no Anexo I poderão ser revistos
quando solicitado por qualquer dos Estados-partes,

o qual deverá, em sua

solicitação, propor e fundamentar os requisitos aplicáveis ao produto ou produtos de
que se trate (art. 6°).
Para os efeitos deste Regime Geral, segundo dispõe o art. 10, os produtos
procedentes das zonas francas situadas nos limites geográficos de qualquer dos
Estados-partes deverão cumprir os requisitos previstos no Regime Geral. Por outro
lado, a expressão materiais compreende as matérias-primas, os produtos
intermediários e as partes e pegas utilizadas na elaboração das mercadorias.
Para que a importação dos produtos originários dos Estados-partes possa
beneficiar-se das reduções de gravames e restrições outorgadas entre elas, na
documentação correspondente As exportações de tais produtos, deverá constar uma
declaração que certifique o cumprimento dos requisitos de origem estabelecidos. Na
VI Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada em Buenos Aires, em 5 de
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agosto de 1994, convencionou-se que o índice de nacionalização a vigorar a partir
de 10 de janeiro de 1995 seria de 60%, havendo duas exceções à regra: os bens de
capital, para os quais é necessário 80 % de nacionalização, e em segundo, os bens
excluídos nos acordos bilaterais, Brasil-Uruguai e Argentina-Uruguai, que terão
mantido os indices de 50% de nacionalização.
0 regime de origem do Mercosul tem como objetivo evitar operações de
triangulação de comércio. Quando todos os produtos estiverem sujeitos a TEC, o
regime de origem se extinguirá.

2.8.2.3 Regime de Zonas Francas

Os produtos de Zonas Francas instaladas no Mercosul serão tratados como
provenientes de terceiros países, isto 6, sobre eles incidirá a TEC. As Zonas Francas
poderão internar seus produtos no território do Mercosul mediante o pagamento
integral da TEC.

2.8.2.4 Regime de adequação

Todos os produtos estarão isentos de tarifas de importação no comércio intraMercos u I, exceto:
a) produtos sujeitos a regime de origem; e
b) produtos listados no Regime de Adequação, aos quais se aplicará uma
tarifa decrescente, chegando à tarifa zero em quatro anos (Brasil e Argentina) ou
cinco anos (Paraguai e Uruguai).
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Decidiu-se em Buenos Aires que um grupo muito limitado de produtos
permanecerá temporariamente excluído do regime de desgravação total implantado
em 1/1/95.

2.8.2.5 Defesa da concorrência

A existência de condições equitativas de concorrência dentro do Mercosul
será garantida pelo Estatuto sobre Defesa da Concorrência, a ser elaborado a partir
das pautas mínimas aprovadas em Ouro Preto (que prevê, por exemplo, medidas
para evitar a criação de cartéis e o abuso da posição dominante no mercado).
A defesa contra práticas desleais de comércio de terceiros países se fará com
base no Regulamento Comum sobre Práticas Desleais de Comércio, atualmente em
elaboração.
O Mercosul contará também com um regulamento comum de Salvaguardas, o

qual se encontra em negociação. No comércio intra-Mercosul não haverá
salvaguardas. Os casos de dumping serão tratados no contexto do Estatuto sobre
Defesa da Concorrência; enquanto esse instrumento não estiver concluído, serão
regulados pelas legislações nacionais.
A questão dos subsídios será regulada pela Decisão sobre Incentivos As
Exportações.
A Comissão de Comércio administrará todos esses instrumentos, verificando
o cumprimento dos compromissos assumidos, propondo normas complementares e

examinando as demandas apresentadas pelos países.
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2.8.2.6 Salvaguarda

As cláusulas de salvaguarda para o Mercosul são estabelecidas quando a

importação de determinado produto causar dano ou ameaça de dano grave ao
mercado de qualquer dos Estados-partes, como conseqüência de um sensível
aumento, em um curto período, das importações desses produtos provenientes dos
outros Estados-partes.
Por outro lado, a determinação do dano ou ameaça de dano grave será
analisada, considerando-se vários aspectos em conjunto, como o nível de produção

e capacidade utilizada, o nível de emprego, participação no mercado, nível de
comércio entre as partes envolvidas e desempenho das importações e exportações
em relação a terceiros países, mas nenhum dos fatores constituindo-se, por si só,
um critério decisivo para a determinação do dano ou ameaça de dano grave.
Quando ocorrer essas situações, o pais prejudicado pode solicitar e obter do
Grupo Mercado Comum, em curto prazo, mecanismos de correção.
Devido A profundidade no grau de integração pretendido pelo Mercosul e
brevidade dos prazos previstos para sua concretização, são imprescindíveis a
vontade política e cooperação das sociedades envolvidas, com a participação de

todos os setores envolvidos neste processo.
A experiência européia, por sua vez, demonstra que o mais importante dos

órgãos consultivos previstos no Tratado da CEE - Comunidade Econômica Européia,
é o Comitê Econômico e Social, formado por representantes de distintas categorias
econômicas e sociais, e, sobretudo, por produtores, transportadores, trabalhadores,
comerciantes e profissionais liberais.
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Neste sentido, no âmbito do Mercosul, foi aprovada a criação do Foro
Consultivo Econômico-Social pelo Protocolo de Ouro Preto, em dezembro de 1994,
como o 6rgão de representação dos setores econômicos e sociais, sendo integrado
por igual número de representantes de cada Estado-parte. Terá função consultiva,
manifestando-se mediante recomendações ao Grupo Mercado Comum.

2.8.3 Etapas de integração

Durante o período de transição para a Zona de Livre Comércio, que se
estendeu até 31/12/1994, a grande preocupação foi remover obstáculos tarifários e
não-tarifários à livre circulação de bens, capitais e pessoas, bem como os elementos
incompativeis com o processo de integração, constituídos na fase de industrialização
substitutiva. No plano tarifário, o TA estabeleceu cronograma automático de redução
de tarifas e redução anual da lista de exceções dos chamados "produtos sensíveis".
No plano não-tarifário, buscou-se derrubar medidas administrativas e normas
técnicas e sanitárias que constituíssem obstáculos à livre circulação ou que criassem
distorções no comércio, tudo isso baseado num verdadeiro espirito de
desregulamentação e de harmonização.
Em 1/1/95, implantou-se a União Aduaneira, com uma Tarifa Externa Comum
definida para todo o universo tarifário.

2.8.4 0 Brasil e o Mercosul

0 comércio exterior brasileiro é marcadamente multilateralizado. 0 Mercosul
se inscreve neste quadro amplo de forma harmônica por duas razões essenciais.
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Primeiro tem a função didática de preparar o empresariado brasileiro para o
processo em curso de crescente abertura da economia brasileira, pelo seu
cronograma rápido de desgravação tarifária. Segundo promove intenso processo de
coordenação entre os setores da administração pública brasileira, para a tomada de
decisões nos mais diversos campos, ligados não só ao comércio exterior, mas As
áreas trabalhistas, de meio ambiente, de educação, de justiça, de turismo e outras.
0 processo de integração desenvolvido no quadro do Mercosul inscreve-se
no esforço realizado pelos seis países no sentido de ampliar e aprofundar as
medidas de liberalização comercial em curso em todos eles. No caso brasileiro, as
aliquotas tarifárias vêm sendo sistematicamente reduzidas desde 1990. Naquele
ano, a estrutura tarifária brasileira apresentava uma aliquota média de 32%, que
caiu para 21% em 1992 e para cerca de 14% até 1994. A Tarifa Externa Comum,
hoje implementada, aproxima-se da estrutura tarifária brasileira anterior, mantendose na média de 13%.
Como o foco deste trabalho esta no lançamento da marca nos países da
América Latina, se faz necessário o entendimento e o conhecimento da abrangência
que o Mercosul possui, para que sejam formuladas estratégias para a entrada da
marca no mercado visionado.

2.9 Estratégia

Sua amplitude de definição 6 elevada, muitas tentativas criteriosas ao longo
das décadas ocorreram para tentar definir "estratégia". Muitos manifestos continuam
a surgir pretendendo redefinir o termo.
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0 conceito de estratégia, segundo Ghemawat (2000, P. 16), foi criado pelos
antigos gregos, que para eles significava um magistrado ou comandante-chefe
militar. Sua síntese sempre esteve ligada ao âmbito militar, que sempre a empregou
como ferramenta para manejar seu exercito, orientar as batalhas e muitas vezes
sendo o propulsor da vitória.
A história nos mostra que o erro na estratégia pode levar-nos a perder uma
guerra, não somente a batalha. Este é ilustrado na Segunda Guerra Mundial, na qual
Adolf Hitler, comandante das tropas alemãs, um estrategista nato, se deparou com
sua derrota ao planejar invadir a Rússia, antiga União Soviética, num período
castigado pelo inverno rigoroso característico da região. Conseqüentemente,
perdendo muitos homens, enfraquecendo suas tropas e diminuindo sua auto-estima,
proporcionando o momento ideal para que os Estados Unidos da América (E.U.A)
invadi-se pela Normandia, por conseguinte, abrindo mais uma frente de batalha, o
que desencadeou a derrota do terceiro Reich.
Este fato da história ressalta bem a importância da formulação de uma
estratégia que contenha todas as características de um mercado, suas ameaças e
oportunidades, ainda mais quando se trata de mercados internacionais, em que o
conhecimento e entendimento do pais, como um todo (cultura, economia, princípios,
características demográficas e morfológicas, etc.), são imprescindíveis.

Entretanto, a adaptação do termo "estratégia" a um conceito de negócio, na
concepção de Ghemawat (2000), ocorreu na Segunda Revolução Industrial, a qual
começou na segunda metade do século XIX, na substituição do homem pela
máquina, mas decolou de fato somente no século XX.
0 baixo emprego da estratégia nas organizações que contextualizaram a
Primeira Revolução Industrial (que se estende de meados do século XVIII até
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meados do século XIX), se deu em face ao pouco poder que as mesmas possuiam
de influenciar os resultados do mercado de forma significativa, desta firma,
caracterizando o período com uma concorrência intensa entre as empresas
industriais.
Em grande parte, este período foi movimentado pelo comércio internacional
de umas poucas "commodities" (em especial, o algodão). As empresas, em sua
maioria, tendiam a permanecer pequenas e empregar o mil-limo possível de capital
fixo.
"Os mercados caóticos daquela era levaram economistas como Adam Smith
a descrever as forças do mercado como uma 'mão invisiver que
permanecia, em grande parte, além do contexto das empresas
individualmente" (GHEMAWAT, 2000, p.16).

Ghemawat (2000) conclui ainda que, as pequenas empresas industriais e
comerciais da época precisavam de pouca ou nenhuma estratégia.
Mas foi na Segunda Revolução Industrial, qual teve inicio nos Estados Unidos
na segunda metade do século XIX, que a estratégia emergiu como forma de moldar
as forças de mercados e afetar o ambiente competitivo.
0 primeiro passo para o desenvolvimento da estratégia foi dado em 1850,
com a construção de ferrovias-chave, sustentando a formação de mercados em
massa.
Somando-se a esse processo — da construção de ferrovias, como forma de
escoar a produção — o acesso mais fácil ao capital e ao crédito, encorajaram
grandes investidores a entrar no mercado de massa, com a finalidade de explorar
economias de escala na produção e economias de escopo na distribuição.
"Em algumas indústrias de capital intensivo, a 'mão invislvel' de Adam
Smith veio a ser suplantada por aquilo que Alfred D. Chandler, Jr., um
famoso historiador, chamou de 'mão visível' dos gerentes profissionais"
(GHEMAWAT, 2000, p.16).
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Surge então no final do século XIX um novo tipo de empresa: a grande
empresa verticalmente integrada que investi pesado em manufatura e marketing e
em hierarquias gerenciais para coordenar essas funções.
A necessidade do pensamento estratégico de forma explicita foi articulada
pela primeira vez, segundo Ghemawat (2000), por gerentes de alto nível dessas
empresas. Como, por exemplo, Alfred Sloan, o executivo principal da General Motor
de 1923 a 1946, criou uma estratégia bem-sucedida baseada nas forças e
fraquezas identificadas da maior concorrente da sua empresa, a Ford Motor
Company.
A Segunda Guerra Mundial também contribuiu para a importância da
estratégia para as organizações, porque tornou agudo o problema da alocação de
recursos escassos em toda a economia.
As experiências durante a guerra encorajaram não só o desenvolvimento de
novos instrumentos e técnicas, mas também o uso do pensamento estratégico para
guiar as decisões gerenciais.
Focando o conceito de estratégia mais no âmbito empresarial, Cobra (1991,
p.17) entende estratégia como um planejamento administrativo ou um método
utilizado para consecução de objetivos.
Sendo assim, é necessário, também, saber o que é um planejamento
estratégico:
"Planejar estrategicamente 6 criar condições para que as organizações
decidam rapidamente diante de oportunidades e ameaças, otimizando as
vantagens competitivas em relação ao ambiente organizacional em que
atuam" (COBRA, 1991, p.16).

Atualmente, quando se fala em estratégia, não se fala mais em produzir e
vender. 0 pensamento estratégico hoje apresenta-se num sentido mais amplo,
procurando relacionar as partes do ambiente concorrencial, analisando desde o
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produto, passando pela empresa e compreendendo o mercado como um conjunto
com muitas variáveis e oportunidades a serem exploradas.
Portanto, estabelecer uma estratégia é uma tarefa que requer conhecimento e

informação, que por sua vez, deve ser bastante selecionada para que informações
falsas ou de cunho irrelevante sejam desconsideradas no planejamento estratégico
da empresa.

2.9.1 Estratégia mercadológica e comercialização

A primeira preocupação, quando queremos comercializar, é saber qual parte
do mercado queremos que seja atingido. Para isso é preciso que o mercado seja

segmentando.
"A segmentação do mercado 6 a subdivisão de um mercado em
subconjuntos distintos de clientes, em que qualquer subconjunto pode,
concebivelmente, ser selecionado como um objetivo de mercado, para ser
alcançado com um composto de marketing" (COBRA, 1985, p.180).

Observa-se uma vez que sua marca foi líder de qualquer segmento, seja pela
qualidade, pelo prep ou pelos seus atributos, a mesma será sempre lembrada, não
sendo necessário que sempre esteja no topo da lista, mas que se mantenha entre os
primeiros.
Para se ter sucesso não adianta ser o melhor, tem que ser o primeiro, ainda
melhor se for pioneiro. Mas se a conquista do topo não for possível, cria-se por sua
vez uma nova categoria, na qual seu produto possa ocupar o primeiro lugar.
Seja qual for a categoria criada, é imprescindível e necessário sua criação,

ainda mais quando se trata de um novo produto novo pra entrar no mercado. Não se
esquecendo que a marca deve ser simples e fácil de ser memorizada na mente de
seus possíveis clientes.
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A comercialização envolve basicamente 4 (quatro) pontos a serem
largamente estudados, conhecidos tecnicamente como "4 Ps" (produto, praça ou
ponto de distribuição, preço e promoção) , que compõe o composto mercadológico.
"0 composto de marketing é o conjunto de variáveis controláveis que a empresa
utiliza para influenciar as respostas dos consumidores" (KOTLER, 1985, p.90).
O P, produto sem duvida é o elemento mais importante deste composto, afinal
6 em função do produto que se desenvolverá toda a estratégia pra colocá-lo no
mercado, para apresentá-lo ao publico alvo. 0 segundo P, o preço, também
discutido em um sub capitulo, pode ser estabelecido primeiramente com base em
estratégias que variam de acordo com os objetivos que o lançamento deseja
alcançar. Pode-se citar três entre as diversas apresentadas por Cobra (op. cit. p.
433).
"1.Estratégia Premium com um produto de alta qualidade, pode-se praticar
um prego alto, visando a faixa alta do mercado, a chamada faixa Premium.
2. Estratégia de penetração com um produto de alta qualidade, visa-se a
obter uma rápida penetração de mercado, praticando-se um prego médio,
isto 6, um pouco abaixo do normal. 3. Estratégia de super barganha um
produto de alta qualidade, prego baixo, s6 pode significar rápida introdução
no mercado, a custa da concorrência, e sobretudo oferecendo condições
vantajosas ao distribuidor".

De maneira prática, o preço pode ser orientado para os custos: "(...) todos os
custos são incluidos inclusive com uma alocação realmente arbitrária de despesas
diretas" (KOTLER, op. cit. p. 301), ou ainda para a margem fixa, "(...) o preço 6
determinado por uma margem fixa do custo unitário" (KOTLER, op. cit. p. 302).
Porter (1986, p. 98) afirma que:
"A primeira questão para a empresa ao considerar movimentos ofensivos ou
defensivos é o grau geral de instabilidade na indústria ou as condições no
âmbito de toda a empresa que possam indicar se um movimento provocará
um estado de disputa".

A competitividade no mercado faz com que os concorrentes travem uma
disputa para conquistar os clientes. E uns dos principais meios para que o
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consumidor se torne fiel à empresa é o preço. Uma mercadoria que una bom preço
qualidade é garantia de sucesso para qualquer empresa.
Pontos de distribuição ou praça para efetuar a distribuição dos produtos
geralmente existe a figura do intermediário. A reunião de um grupo de intermediários
é chamada de canal de marketing ou canal de distribuição.
Também a distribuição passa pelos objetivos

e

deve considerar

características do produto, dos clientes, intermediários e empresa.
No sentido da exportação, é importante ressaltar que para manter o preço
competitivo e atraente no exterior, é imprescindível que a forma de distribuição do
produto contenha preço e prazo condizentes com as restrições do mercado, que
serão elaboradas pelos clientes e concorrentes neles já arraigados.
0 desenvolvimento estratégico em termos de marca, por sua vez, não foge
regra. E preciso planejar para poder tomar decisões rápidas e otimizar as vantagens
competitivas no ambiente concorrencial.
E através do desenvolvimento de elementos e variáveis do composto
mercadológico ou de marketing, que se define a colocação do produto no mercado.
De acordo com Kotler (1985, p.91) "0 composto de marketing é o conjunto de
variáveis controláveis que a empresa pode utilizar para influenciar as respostas dos
consumidores".
De maneira teórica vimos o estabelecimento de uma estratégia para
colocação de uma nova marca no mercado exterior, mais precisamente na América
Latina, dando um rumo que irá moldar o caminho para um lançamento de sucesso.
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2.10 Barreiras a exportação 2

No Brasil, em virtude da fragilidade econômica e governamental (em que se
encontra), a dificuldade de formular políticas de exportação e de comércio exterior se
torna um entrave para empresas que queiram lançar-se no mercado internacional.
Sem a certeza e incentivos que devem ser gerados por parte do Governo, as
empresas se sentem receosas em enfrentar um novo mercado tão concorrente e
competitivo que é o exterior.
Não se usa o comércio exterior como um fator pró-ativo, do contrário, assume
políticas servis, ou seja, incorporam o papel de seguidor das diretrizes impostas por
'Daises desenvolvidos, que comandam o mercado internacional, seja por incremento
de barreiras comerciais, seja por políticas econômicas impostas pelas instituições
financeiras internacionais, tais como o FMI (Fundo Monetário Internacional), etc.
Cada vez mais o Brasil se vê dependente desses órgãos e de países desenvolvidos,
para sustentar um crescimento econômico e social, em bases sustentavelmente
frágeis, pois a mudança na política dos mesmos, afetam diretamente todo e qualquer
pais, além do Brasil, que estiverem seguindo tais diretrizes.
Portanto, políticas de comércio exterior e de exportação devem ser rígidas e
mantenedoras de uma taxa de crescimento continuo, passando uma segurança
maior para os empresários brasileiros, por conseguinte, trarão muito mais benefícios
ao pais através de empregos e investimentos alocados no Brasil, ao invés de
incentivar que multinacionais instalam-se aqui, levando o lucro para o pais matriz,
por assim dizer, na qual gera empregos de baixos salários e proporcionam
concorrência aos nossos produtos internos.
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2.10.1 Barreiras internas a exportação

Em que pese à euforia das exportações brasileiras que transitam em uma
economia aquecida, os problemas viários, instabilidade interna, regulamentação
tributária e a abertura da economia para empresas estrangeiras são algumas das
barreiras internas encontradas no Brasil.
0 sistema viário, compreendendo o marítimo, o aéreo, o ferroviário e o
terrestre, apresentam característica peculiares a cada modalidade.
O marítimo encontra-se em plena difusão e uso, pelo baixo custo e pelo

grande volume transportado a longas distâncias, mas a falta de cont8ineres para a
exportação é um agravo desta modalidade, ocasionada pela importação. Pois o que
se observa é um acúmulo de contdineres nos pátios dos portos, contendo produtos
importados aguardando a liberação por parte dos responsáveis, tanto dos
proprietários das mercadorias (por falta de recurso para pagar os impostos,
irregularidades, etc.), como por parte dos órgãos públicos fiscalizadores (falta de
funcionário, burocracia, etc.).
A demora em conseguir contdineres tem como conseqüências o atraso na
entrega das mercadorias, o que desencadeia por sua vez, uma serie de malefícios,
como o pagamento de multas pesadas por prazos vencidos. Desta forma, as
empresas brasileiras exportadoras, que iniciam suas atividades no mercado exterior,
tem uma má experiência, pois além de ter pago altíssimas multas, perdem a
credibilidade com o cliente, que programou e estruturou toda sua empresa, para um
produto que chegou fora do prazo.
0 aéreo caracteriza-se pela velocidade da entrega, mas perde pelo elevado
custo de transporte. Entretanto, não a torna inviável, como, por exemplo, temos a
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fábrica da AmBev (Companhia de Bebidas das Américas) que transportou todos
seus equipamentos desde a Alemanha por esta via, ganhando desta forma no prazo
de conclusão da obra.
O ferroviário possui um caráter pouco expressivo, pela sua escassa rede de

atuação, não sendo muito utilizado corno via de exportação, mas sim, para uso
interno.
Já o terrestre, encontra-se com suas rodovias em decadência, sendo que é o
mais utilizado e o mais difundido para atender as exportações e importações do
Mercosul.
A falta de manutenção, segurança e fiscalização são visíveis. Possui rodovias
ainda não duplicadas, cheias de obstáculos que danificam os veículos, tanto de
grande porte, como o de uso familiar, assaltos freqüentes de cargas e veículos, falta
de sinalização adequada, são alguns dos problemas enfrentados por empresas que
se utilizam desta forma de transporte de cargas, para despachar seus pedidos.
Por conseguinte, as empresas que prestam este tipo de serviço, acrescentam
estes riscos ao seu preço, forçando seus clientes a reverem seus custos,
conseqüentemente, transferindo este acréscimo ao prego final da mercadoria.
Desta forma, diminuindo seu poder competitivo em face de outros produtos
similares.
A instabilidade econômica, característica de países emergentes, também
torna-se um empecilho para as exportações brasileiras, em decorrência de uma
insegurança, por parte do empresariado brasileiro, que prefere não arriscar e apenas
inovar no mercado interno, do que lançar seu produto ou serviço no mercado
exterior.
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A insegurança muitas vezes é gerada por falta de experiência das empresas
brasileiras no mercado internacional, fomentando uma cultura organizacional,
voltada para o mercado interno.
A regulamentação tributária seria um incentivo para a quebra do paradigma
anterior — insegurança gerada pela instabilidade econômica — na qual hoje verificase que 40% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro é representado pela tributação
auferida a população como um todo (inclusive as empresas).
A revisão destes tributos incentivaria as empresas brasileiras a visionar mais
a área internacional, pois conseguiriam reverter os gastos com os tributos, na
prospecção de novos mercados no exterior, gerando mais lucro as empresas, desta
forma, gerando empregos para os brasileiros.
A dos impostos, tanto federais, municipais, como estatais, para industrias ou
empresas estrangeiras que queiram instalar-se no Brasil, também torna-se uma
barreira interna.
Esta barreira, por sua vez, é ocasionada pela competitividade que este
produto ou serviço traz para as empresas brasileiras, que deverão rapidamente
adaptar-se a esta concorrência, caso não queiram ser compradas, ou ainda, terem
que "fechar as portas". Conseqüentemente, abolindo postos de trabalho das
empresas que antes faziam parte deste nicho, em virtude da abertura. Outro
problema trazido por esta concorrência, e a abertura de empregos com salários
baixos e pouco valorizados advindos das empresas estrangeiras, sem contar que o
lucro que as mesmas geram, são direcionados ao pais matriz, ou seja, todo ganho
adquirido no Brasil vai para investimento em outra economia.
Entretanto, aqueles que lograrem permanecer no mercado, terão um custo,
ou seja, terão que subtrair financiamentos, com juros elevados, para melhoria de
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seus processos produtivos, modernização dos maquinários e equipamentos, como
também para o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos ou serviços.
Existem outras barreiras que dificultam o ingresso das empresas brasileiras
no comercio exterior, como a falta de cultura organizacional para elaborar
planejamentos de médio e longo prazo. Na qual previnem e adaptam a empresa a
dificuldades e oportunidades que poderão surgir com o passar do tempo.

2.10.2 Barreiras externas a exportação

A entrada de uma marca no mercado exterior, seja ele qual for, é
caracterizada por uma força contrária que os concorrentes fazem para dificultar a
instalação da mesma. Conforme Ghemawat (2000, p. 39) comenta que, o conceito
chave na análise da ameaça de entrada, são as próprias barreiras impostas pelas
marcas que já fazem parte do mercado, e traçam estratégias e ações para impedir
que mais empresas venham a se instalar no nicho em que atua.
Um conhecimento prévio das marcas que já fazem parte do mercado que se
almeja entrar, suas características, seu grau de fixação da mente dos clientes, sua
posição no ranking das marcas que compõe o mercado, são algumas das formas de

conhecer mais os possíveis entraves que poderão vir em decorrência da inércia a
sua entrada.
Uma estratégia mercadologia antes da entrada é necessária, desta forma, o
produto ingressará mais seguro e forte, conhecendo seus pontos forte e fracos, bem
como as oportunidades e ameaças que poderá encontrar.
0 que se observa com mais freqüência, são subsídios aos produtos internos
que os países estrangeiros concedem para mantê-los competitivos e dentro do
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mercado, conseqüentemente, impossibilitando a entrada de uma nova marca em seu
nicho interno. Este tipo de protecionismo verifica-se nos Estados Unidos com relação
ao aço e ao suco de laranja; na China recentemente com soja brasileira e na Rússia,
com a carne suma.
A instabilidade cambial também é uma vilã para as exportações, pois eleva
cada vez mais o custo, conforme o câmbio aumenta, de envio de mercadorias ao
exterior, bem como seu preço perde competitividade no pais destino.
A forma pela qual sua empresa será representada,

e por quem será

representada também adquiri uma atenção extra, pois irão ser os mesmos que
levarão o produto ate os clientes em potenciais da sua região.
Desta forma, uma seleção rigorosa, levando em conta alguns critérios como
tempo de experiência no ramo, rede de relacionamentos, equipamentos, qualidade
do quadro de colaboradores, profissionalismo, disponibilidade de viagens e, acima
de tudo, ética, são alguns princípios que devem ser levados em conta no momento
de contratar qualquer representante.
A forma pela qual se procura um representante, também auxilia em aumentar
o nível dos mesmos, na qual canais de comunicação como jornais e revistas

especializadas e na busca em sites específicos pela Internet, são meios pelas quais
poderão surgir representantes a altura do trabalho exigido. Um documento
comprovando as empresas que representa também é uma maneira de selecionar o
representante.
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3 Método

3.1 Tipo de estudo

Considerando a natureza e a complexidade deste trabalho, isto 6, o
aprofundamento da compreensão de como se dá a entrada de uma marca brasileira
no exterior, com foco maior no mercado da América Latina, o método mais
apropriado é o qualitativo.
A natureza da pesquisa qualitativa se caracteriza pela preocupação com um
nível de realidade que não se pode quantificar, um lado da pesquisa não perceptível
e não captável em equações, médias e estatísticas, que possui como características

principais: a) possuir o ambiente natural como fonte direta dos dados e o
pesquisador como instrumento-chave; b) ser descritiva; c) recair sobre o processo e
não simplesmente sobre os resultados; d) analisar os dados indutivamente; e e) ter
significado como a preocupação principal (BOGDAN apud TRIVINOS, 1987).
Nesta perspectiva podemos observar que a metodologia qualitativa de
pesquisa possibilita ao pesquisador trabalhar a idéia de espaço e de tempo, situando
o fenômeno estudado no contexto sócio-histórico em que ocorreu.
De acordo com Godoy (1995), na abordagem qualitativa um fenômeno pode
ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte integrante. A
perspectiva de integração, proposta pela abordagem qualitativa, possibilita ao
pesquisador o exercício da capacidade de captar o fenômeno a ser estudado a partir
da realidade das pessoas nele envolvidas e, ao mesmo tempo, considerando todos
os pontos de vista dotados de grande relevância.

73

Esta integração paradoxalmente pressupõe certo distanciamento, visto que
para um fenômeno se mostre não basta vivê-lo, pois que na imersão a amplitude de
visão se restringe (MACHADO, 1991, p.35). Desta forma, a correta compreensão do
fenômeno estudado exige transcender esta perspectiva e espreitar as diferentes
possibilidades através da visão e do sentir do outro.
Assim, segundo a ótica de Chizzotti (1995, p.79), o método qualitativo de
pesquisa apresenta uma profundidade e singularidade que lhe são peculiares e, da
mesma forma traz para a dinâmica do método o pesquisador, enquanto sujeito —
observador.
A abordagem qualitativa parte do fundamento conceitual de que há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o
sujeito e o objeto, ou seja, um vincula indissociável entre o mundo e a subjetividade
do sujeito.
A partir disto conclui-se que o conhecimento não se reduz a uma lista de
dados isolados ligados por uma teoria que os explique, uma vez que o sujeito
observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os
fenômenos atribuído-lhes um significado. Mesmo porque para que dados sejam
transformados em informação é necessário que a eles sejam emprestado certo grau
de emoção. Só a partir deste movimento — dados mais emoção — é que teremos as
informações preparadas para se transformar em conhecimento.
Neste sentido o objeto não é inerte e neutro, mas, possui muitos significados
e relações que sujeitos concretos elaboram em suas ações.
De outra forma, enquanto modo de investigação, esta pesquisa se caracteriza
como sendo um "estudo de caso"(BRUYNE et al, 1982; SILVA, 2001), tendo em
vista que, pressupõe uma exaustiva análise que buscou integrar o maior número
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possível de informações privilegiadas, no que se refere a experiências, barreiras e
estratégias da Robert's Sistemas de Iluminação e Ventilação Natural Ltda no
momento que escolheu ampliar seu mercado, se inserindo no comércio exterior, a
começar pela América Latina.
Justifica-se a opção pelo estudo de caso devido ao fato deste ser o tipo de
pesquisa que, tem por objeto de estudo uma unidade (empresa), analisada em
profundidade para que as circunstâncias especificas (referente

a projeção da marca

no comércio exterior) e as múltiplas dimensões que se apresentam nesta situação,
possam permitir o entendimento do todo (LUDKE e ANDRÉ, 1986).
Desta forma, para explorar a realidade, fez-se uso do estudo de caso sob
observação, que representa o modo de investigação deste trabalho, em que não há
interesse na organização como um todo, mas apenas numa parte dela, ou seja, a
sua área internacional.
A parte da organização enfocada, descrita e explorada é principalmente a
érea comercial, no que tange o lançamento em um novo mercado, mais
precisamente, no comercio exterior. Segundo Trivitios (1987), a técnica de coleta de
dados mais importante para esse tipo de estudo é a observação participante.
Segundo Richardson et. al. (1989), a observação participante permite ao
pesquisador se colocar ao nível dos elementos que compõem o fenômeno a ser
observado e amplia as condições para compreender hábitos, atitudes, interesse,
relações pessoais e características da vida diária da comunidade pesquisada.
Porém, os autores chamam a atenção para o cuidado que o pesquisador deve ter
em não perder o foco da pesquisa e a objetividade, e, para isso, deve-se evitar o
envolvimento emocional.
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A analise documental caracteriza-se pelo exame de documentos escritos que
permitem depreender novas informações e / ou interpretações acerca do fenômeno
pesquisado. Dessa forma, analisaram-se periódicos, revistas técnicas
especializadas, jornais, entre outros materiais disponíveis na organização-objeto do
estudo, que permitiram explorar de maneira adequada a problemática.

3.2 Da escolha da empresa

A escolha da empresa na qual se desenrolou o estudo de caso, ou seja, a
Robert's Sistema Ventilação e Iluminação Natural Ltda — RSVINL foi feita através do
contato prévio e da resposta afirmativa à realização do desenvolvimento do estudo
na mesma. Este contato foi estabelecido através do responsável pelo Departamento
Internacional da empresa, Eng. Victor Alejo Ramirez Parquet.
Cumpre por outro lado, ressaltar que a empresa foi escolhida para este
estudo em razão das suas singularidades, na qual encontra-se em processo de
entrada no mercado exterior.

3.3 Da escolha dos participantes

Para realização da coleta de dados foram selecionados o Diretor Presidente e
o Responsável pelo Departamento Internacional da RSVINL por serem as pessoas
diretamente envolvidas com as questões relativas a projeção da marca no exterior,
bem como a formulação das estratégias.
Visto sob outro aspecto, que reputamos como da maior relevância, os dois
profissionais — o Presidente e o Responsável — foram escolhidos para participar
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deste trabalho pelo fato de terem acompanhado e operacionalizado as medidas mais
importantes no âmbito das estratégias e as devidas precauções que tiveram para
ingressar no comércio exterior.

3.4 Formas de abordagem

Foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de conteúdo nesta
pesquisa: a) entrevista semi-estruturada, b) análise documental e, observação
sistemática participante.
Na observação participante, utilizou-se para coleta de dados das fontes
pessoais a entrevista. Trivirms (1987) destaca ser uma das técnicas mais ricas e
flexíveis.
Embora o questionário se constituísse num processo mais rápido, prático e
menos dispendioso, optou-se pela entrevista, que em sua forma geral, será realizada
com responsáveis diretos pelo processo de inserção da Robert's no comércio
exterior. Adotou-se esta forma por esta apresentar uma serie de características
vantajosas em relação ao questionário. Além disso, para fins deste estudo, é mais
adequado por não comprometerem o sucesso deste trabalho.
A entrevista é tida como um importante instrumento para se obter informações
do entrevistado, seja de fatos que ele conheça, seja de seu comportamento, suas
opiniões, atividades e motivações.
Por ser mais adequada para a revelação de sentimentos subjacentes a
determinadas opiniões apresentadas, optou-se pela entrevista semi-estruturada.
Esta técnica permite que se desenvolva uma dinâmica entre entrevistado e
entrevistador, na razão em que, partindo-se de perguntas previamente elaboradas,
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haja uma completa liberdade do entrevistado para se posicionar sobre o tema
proposto.
Trivirios (1987) aponta para o fato de que a entrevista semi-estruturada, em
geral, é aquela que parte de determinados questionamentos básicos, apoiados em
teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem um
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida
que se recebem as respostas dos informantes. Desta forma, o informante, seguindo
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco
principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo
da pesquisa.
Por certo, ao longo da entrevista procura-se também observar as atitudes,
opiniões e valores dos sujeitos entrevistados a respeito do problema investigado
(MINAYO, 1994).
No que tange à análise documental, esta consiste na observação do
conhecimento já existente sobre o tema de pesquisa, ou seja, materiais já
disponibilizados em estudos anteriores, documentos que se referem ao problema de
pesquisa (também os coletados a partir da colaboração dos entrevistados, inclusive),
publicações, revistas especializadas, livros, etc.
Assim, de acordo com os apontamentos de Lakatos e Marconi (1991),
considera-se que a análise documental deva permear os seguintes tipos de leitura:
a) leitura preliminar (familiarização), b) leitura seletiva (identificação de conteúdos),
c) leitura reflexiva (reconhecimento e avaliação das informações), d) leitura
interpretativa (interação dos conteúdos extraídos com o referencial teórico utilizado
no estudo) e, e) leitura explicativa (busca verificar os fundamentos de verdade
presentes no documento).
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Finalmente o terceiro instrumento de coleta de conteúdos que foi utilizado
neste estudo foi à observação sistemática participante.
O referido instrumento consiste em observar atentamente a organização,

contudo, participando das demandas sugeridas, ou seja, assumir a condição de um
observador privilegiado que, presencia o cotidiano que se desenrola na organização
e participando dele, seja através de atos ou ações.

Certamente esta posição de observador privilegiado exige do pesquisador
uma atenção especial par os fatos que observa, procurando manter o foco no
problema de pesquisa e nos objetivos propostos.
Cumpre destacar um aspecto de grande relevância, conforme Silva (2001, p.
148), que 6 o fato da observação de tornar um instrumento importante de checagem
e confrontação com os conteúdos obtidos nas entrevistas e na análise dos

documentos.

3.5 Análise e interpretação dos conteúdos

A maneira de dispor os conteúdos com o fim de tratá-los qualitativamente 6, o
que se denomina análise de conteúdo.
Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de
análise das comunicações, objetivando, por procedimentos sistemáticos e objetivos
de descrição das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, quem
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção /
recepção (variáveis inferidas) das mensagens.
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Nesta mesma direção, Silva (2001) enfatiza que a análise de conteúdo é um
procedimento típico dos estudos qualitativos que atende a três requisitos básicos:
objetividade, sistematização e inferências.
Assim sendo, ao proceder da forma descrita, podemos a partir dos conteúdos
considerados brutos, transformá-los, sistematizá-los e agrupá-los em unidades de
informação.
Para uma análise de conteúdo bem fundamentada, Bardin (1977) assinala
três etapas básicas no trabalho com a análise de conteúdo: pré-análise, descrição
analítica e interpretação inferencial.
A pré-análise 6, simplesmente, a organização do material. Após um
levantamento inicial das informações sobre o tema proposto, através da análise
documental, da bibliografia sugerida e das entrevistas, passamos a uma leitura geral
de todo este material. Isto permitiu-nos três passos fundamentais: formular os
objetivos gerais da pesquisa, as hipóteses amplas da mesma e determinar o corpo
da investigação, que não é outra coisa senão a especificação do campo na qual esta
fixa a atenção.
A descrição analítica, a segunda fase do método de análise de conteúdo,
inicia já na pré-análise, mas nesta etapa o material de documentos que constitui o
corpo da investigação é submetido a um estudo aprofundado, orientado este, a
principio, pelas hipóteses e referenciais teóricos. Nesta instância de estudo, os
procedimentos como codificação, a classificação e a categorização são básicas.
Posteriormente, a partir desta análise surgiram quadros de referências, advindos dos
diferentes pontos de vista encontrados no trabalho.
A análise descritiva não poderia ficar no plano geral e paralelo de opiniões.
Assim sendo, com efeito, ela avançou na busca de síntese coincidentes e
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divergentes de idéias, ou na expressão de concepções "neutras", isto 6, que não
estavam especificamente unidas a alguma teoria.
A fase de interpretação inferencial apoiou-se nos materiais de informação,
onde a reflexão, a intuição, com embasamentos nos materiais empíricos,
estabeleceu relações e aprofundou as conexões das idéias.
Desta forma, buscou-se nesta pesquisa, ao analisar os instrumentos de
pesquisa (documentos oficiais, ou não e ainda os conteúdos das entrevistas),
transcender o conteúdo manifestado dos documentos, ao procurar desvendar o
conteúdo latente que eles possuíam. Isto permitiu a abertura de novas perspectivas,
sem excluir a informação estatística, para descobrir ideologias, tendências, etc. dos
fenômenos encontrados, que, ao contrário do que ocorreria numa simples análise do
conteúdo manifestado, levando a divisar um processo dinâmico, estrutural e
histórico.

3.6 Limitações do estudo

Por tratar-se de um estudo que visa o exterior, as viagens serão uma
limitação para o mesmo. Em contra partida, não impedirão o contato e as
informações extraídas destes locais, onde se possui uma via de comunicação
bastante eficiente e constante.
Ainda deve ser considerada a limitação dos resultados, que são válidos nas
circunstâncias em que foram estudados, pois são oriundas de uma realidade
especifica, não cabendo generalizar e, sim, adaptações quando de sua utilização.
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Por fim, cumpre destacar que as propostas delineadas neste trabalho
estrutura-se sobre valores inerentes ao paradigma dos países emergentes,

conseqüentemente, sobre fenômenos em formação.
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4 Analise e interpretação dos dados

As questões ambientais, em um mercado mundial, representam não s6 um
forte entrave à entrada de uma nova marca, como também podem com o tempo
aleijar marcas já consagradas.
Esta afirmação ficou muito evidente na fala do Entrevistado-1 que de uma
forma muito transparente, e sem nenhuma opacidade, assim se pronunciou:
"(...) efetivamente, para lograr êxito na aceitação do nosso produto,
ventilação e iluminação natural, foi necessário identi fi cação das
necessidades do setor industrial, no segmento da obtenção de ambientes
saudáveis e sadios nas areas de produção, especialmente nos processos
tidos como poluidores".
Consubstanciando a fala do Entrevistado-1, Braga (1992), ressalta que a
marca obrigatoriamente em sua caminhada para uma aceitação plena pelo mercado
tem que mexer com as sensações, emoções e percepções dos consumidores.
Desta forma, nada mais coerente ao entrar no mercado, que o pressuposto
básico seja respeitar o meio-ambiente, não de uma forma linear, mas seguindo um
principio de sustentabilidade. Ou seja, sustentabilidade ancorada nos aspectos
sociais, econômicos, politicos, culturais e antropológicos.
É por isto, que Souza (1993, p.11), num instante que reputamos de grande
lucidez, corroborando com os dizeres de Braga (1992), expande o conceito de
marca, entendendo-o não como um simples nome ou eventual símbolo. A marca,
para este autor, é algo mais complexo, porque mexe com a satisfação dos desejos
do consumidor, e conseqüentemente, envereda o mundo do intangível e das
representações mentais.
Ainda, o Entrevistado-1, considera um segundo elemento que interfere na
aceitação da marca no mercado exterior:
'(...) 0 segundo elemento que também identifica o interesse no produto, é a
possibilidade de solucionar efetivos problemas ambientais, com o uso dos
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nossos produtos... outros equipamentos e produtos similares ao nosso,
demandam grandes investimentos, custosas manutenções e grandes
despende de energia".

Fica mais uma vez patente, que o custo da aquisição de produtos que
promovem a limpeza dos processos produtivos, tem que ser criteriosamente
levantados e avaliados.
Senão, o empresário se v6 obrigado a transferir este custo à produção, por
conseguinte, afetando seu potencial competitivo.
Outro aspecto a considerar, como adverso da entrada de uma empresa no
mercado exterior, sem dúvida, é a capacitação de seus colaboradores.
Neste sentido, outro requisito importante, para aquelas empresas que
queiram obter uma melhor solução dos problemas, que assolam o seu cotidiano
organizacional, bem como a qualidade final do seu produto é a qualidade do seu
corpo de gestores.
Esta idéia está bem clara nas palavras do Entrevistado-1 quando se refere a
qualidade do quadro de colaboradores que a RSVINL possui.
"(...) o apoio de profissionais competentes nas mais diferentes áreas, que de
forma muito rápida, conseguem administrar e solucionar a maioria dos
problemas, normalmente e presentes quando da entrada da Robert's, em
outros mercados".

Sustentando as palavras do Entrevistado-1, Paladini (1995, p. 114) destaca
que, a sinergia gerada pela união dos esforços de todos os integrantes de uma
organização em prol da solução dos problemas, gera uma qualidade efetiva
observada durante todo o processo.
Não obstante a mão-de-obra qualificada, Mirshawka (1990, p. 15) acrescenta
que, a comunicação entre os níveis hierárquicos e entre colaboradores 6 importante
para criar uma linguagem comum, de forma que a administração e os colaboradores
façam melhorias
administrativos.

continuas tanto nos processos produtivos quanto nos
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Sendo assim, a cultura organizacional é enriquecida pela cooperação de
todas as partes da empresa, pois se observa o surgimento de novas soluções aos
problemas antes sanados de outra forma, queda de algumas crenças,

eo

surgimento de novos mitos e heróis.
Referindo-se a cultura organizacional em sua fala,

o Entrevistado-2,

considera-a como uma barreira a ser trabalhada no âmbito interno da empresa.
"(...) 6 muito difícil combater o comodismo, pois realizar e implantar
mudanças comportamentais 6 complicado".

Caminhando ao encontro do que explicitou o Entrevistado-1, relativamente a
relevância da cultura organizacional, Alves (1997) num estudo sobre cultura nas
organizações, assevera que todos devem compartilhar do mesmo rumo e visão da
empresa, com o intuito de fornecer forca impulsionadora participativa e solidária,
para a conquista das mudanças almejadas. Neste sentido, a comunicação deve ser
utilizada como veiculo propulsor da difusão da cultura organizacional, bem como da
sua assimilação, pela utilização de sistemas informais e formais de comunicação,
propagando as novas soluções, crenças, heróis, mitos, etc.
A cultura do pais para onde se pretende exportar produtos ou serviços, de
outra forma, em um viés mais voltado para os aspectos legais, também ganha
importância na fala do Entrevistado-1.
"(...) com vista a implantação, de um produto em outros 'Daises, tais como, a
identificação do mercado mais o promissor, o estabelecimento de escritórios
de vendas, os problemas de logística, (...), legislação entre outros".

Consubstanciando este aspecto levantado pelo Entrevistado-1, Muylaerte
(1993) ao elaborara o seu conceito de cultura, releva que aspectos como o direito,
as leis, a linguagem e a moral podem tornar-se um entrave a entrada de uma marca
em um pais estrangeiro.
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Um outro problema, também levantado pelo Entrevistado-1, foi a questão
logística.
Com relação a esta questão, Kotler (1985), expressa seu entendimento,
mencionando que esta variável — a questão logística — pode ser quesito influenciador
na compra do consumidor. Ou seja, o prazo de entrega e o valor do seu frete,
deverão ser condizentes com suas expectativas e condições financeiras. Desta
forma, o alto valor de um frete, ou o prazo de entrega prolongado, diminuem a
competitividade de uma empresa frente a estas restrições.
Como visto na fundamentação teórica, o problema de logística é muito
vivenciado pelas empresas brasileiras, que dependem dos meios de transportes
para escoar sua produção. Que por muitas vezes, deixam de vender, pois seu preço
final aumenta devido ao alto valor do custo de transporte da mercadoria no mercado
interno como também pelas altas taxas de exportação.
Até o momento, o transporte mais utilizado pela Robert's no instante de
exportar seus produtos a outro pais foi o marítimo, sendo este por muitas vezes
negociado contdineres com agências para poder entregar os sistemas comprados no
cliente final no prazo certo.
Com relação ao problema da identificação do mercado, levantado pelo
Entrevistado-1, Cobra (1985, p. 180), enfatiza que a segmentação do mercado deve
ser realizada, com o intuito de selecionar o nicho apropriado para lançamento do
produto.
Bonama (1991) chama a atenção para a diferenciação da clientela, com o
objetivo de atender melhor aqueles consumidores que reúnem as características de
satisfação que o produto a ser lançado atenda.

86

Ainda, considerando-se a segmentação do mercado, os clientes devem ser
classificados, conforme as características comuns que cada membro do conjunto
possui. Conseqüentemente, informações sobre seus hábitos de consumo, bem como
sobre suas preferências e necessidades também são evidenciadas nesta forma de
seleção.
Souza (1993, p. 12) enriquece ainda mais esta ação, defendendo a idéia de
que uma empresa pode deter dois produtos num mesmo mercado, com a diferença
de disputarem distintos clientes ou nichos.
Observa-se, por outro lado, uma preocupação especial do Entrevistado-2 no
que diz respeito ao conhecimento maior da clientela estrangeira, bem como com
relação aos atributos que o produto possui, através de testes laboratoriais e analise
dos mesmos "in /oco" (no local).
"(...) o fundamental é se munir de todos os tipos de experiências
laboratoriais, que possam exigir de seu produto, como também quais os

principais benefícios do seu produto. E sobre estes aspectos, basear seus
primeiros testes. Logo surgirão outros clientes, achando necessário realizar
outros testes, e que também exigirão".

Compartilhando o mesmo pensamento do Entrevistado-2, Kotler (1998) revela
que antes de tomar uma decisão de ir para o exterior, a empresa deve examinar com
atenção alguns fatores, como por exemplo, conhecer as preferências dos seus

futuros clientes.
Ainda, Kotler (1998), conclui que o consumidor comprará o produto que
entregar o maior valor, ou seja, que preencher melhor todas suas expectativas e
anseios, satisfazendo suas necessidades.
No que diz respeito ao atendimento das necessidades dos consumidores, o
Entrevistado-1, se posiciona da seguinte forma:
"No caso especifico da Robert's, um elemento de grande importância para
mais rápida aceitação do nosso produto no exterior, foi serem as empresas
internacionais, como sede aqui no Brasil e que já prestamos serviços,
nossos possíveis clientes lá fora, e sermos referenciados, com entusiasmo
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aos colegas do exterior, quanto a qualidade das soluções obtidas com os
produtos Robert's".

Fica evidente, que a utilização do tradicional "boca-a-boca" para difundir o
produto e a marca da Robert's entre seus clientes, tanto do mercado interno quanto
do mercado externo, é bastante empregado. A característica desta forma de
propaganda é baseada no repasse de informações, como por exemplo, o grau de
satisfação, de profissionalismo que a empresa possui, a qualidade dos produtos
entregues e sua devida instalação a outros possíveis clientes, que estejam
necessitando das mesmas soluções para suas instalações.
Outra forma encontrada pelo Entrevistado-2 para divulgar os produtos e a
marca Robert's, foi a seguinte:
(...) o investimento em marketing de apresentação, tanto da empresa como
de seus equipamentos sendo demonstrado seu funcionamento, é
importante. (...) 0 lançamento da marca no pals que inicia sua atividade,
mesmo em revista ou jornais de circulação, restrita para seu público-alvo".

Referendando este pensamento, Kotler (1985, P. 91) indica que o composto
de marketing é um conjunto de variáveis controláveis, que a empresa pode utilizar
para influenciar as respostas dos consumidores, ou seja, a divulgação dos
benefícios trazidos com a compra dos produtos Robert's a sua empresa, é uma
forma de levantar a solução para clientes que possuem essa necessidade, mas que
não perceberam que já existe a resposta pra tal problema, ou ainda, se fazer ciente
dos benefícios que os produtos Robert's promovem, despertando seu interesse.
Fazendo alusão a marca, o Entrevistado-1, relevou que:
"Consideramos como sendo de maior importância para êxito de uma
investida comercial no exterior, a marca, (...), o produto de concorrência
restrita, e de uso obrigatório, enquanto solução "de ponta", para os clientesalvo".

Nesta mesma direção é que Souza (1993) respalda esta fala, conceituando
uma marca como sendo a procura do diferencial para seus clientes, onde quase
sempre são administradas estrategicamente, na conquista de gerar um
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reconhecimento e uma identificação que as tornem impar na mente dos seus
consumidores.
Outro ponto importante evidenciado pelo Entrevistado-1, foi a restrita
concorrência que seus produtos enfrentam, decorrente de uma inovação
tecnológica. Cobra (1985), explica que inovação na verdade, é o surgimento de um
novo produto com as devidas adaptações de uma antiga necessidade não satisfeita,
que no caso da Robert's é a iluminação e ventilação de ambientes industriais e
comerciais, sem que haja o consumo de energia elétrica.
A tecnologia, A qual o Entrevistado-1 se refere na sua fala anterior como
"solução de ponta", é um dos pontos fortes da Robert's, que aumenta sua
competitividade frente a seus concorrente, que por sua vez, não são muitos. Alguns
destes concorrentes utilizam tecnologias defasadas, comprovadamente incapazes
de solucionarem o problema como um todo. Outros concorrentes oferecem produtos
cujo custo de aquisição é muito elevado em comparação com os da Robert's.
Strebel (1993, p. 40), chama nossa atenção, dizendo que a tecnologia,
quando incorporada a um pacote de benefícios para o cliente, a trajetória geral da
soma da tecnologia com avanços são em direção de mais benefícios e valor para o
cliente, com um custo ainda menor.
Com relação A estratégia mercadolágica, o Entrevistado-1 expõe o seguinte:
"A Robert's definiu como segmento de mercado, mais promissor e de mais
rápido retorno, além de ser de mais fácil exposição, os supermercados, e
negócios a eles vinculados (centro de distribuição, dep6sitos)".

A experiência conquistada pela Robert's nesse ramo aqui no Brasil, além da
forte aceitação que seu produto esta tendo nesse ramo no exterior, levou-os a focar
suas forças de vendas (forma pela qual o Entrevistado-1 se refere a seus
representantes no exterior). Porter (1986) considera que se deve relevar os
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mercados em crescimento para impulsionar as vendas, desta forma, facilitando a
entrada do produto no mercado alvo, e junto a marca também.
Ao comentar sobre os atributos que devem ter os representantes, o
Entrevistado-2, formulou seu depoimento com certo receio, conforme disposto
abaixo:
"Ao se contratar representante, ou escritório de venda, 6 importante realizar
um levantamento das empresas que possam efetuar e realizar um trabalho
excelente de representação, pois uma das barreiras que encontramos foi
essa, na qual existem muitas empresas que prestam este serviço, mas
deve-se levar em conta aquelas que transmitam confiança, que possuam
escritório e equipamento condizente para o trabalho, bem como a ética e
profissionalismo nas atividades que desenvolver. Pois um erro de seu
representante, pode acabar com a imagem que sua empresa construiu
naquele mercado especifico, podendo se propagar por mais mercados.

0 Entrevistado-2, conforme podemos observar, foi bastante taxativo quanto a
esta barreira, onde na fundamentação teórica se expõe as principais formas de
prospecções de representantes, que pode ser tanto por indicação de empresas
brasileiras, por pesquisa de mercado, ou ainda por envio de colaboradores ao pals
para que seja efetuada a instalação de um escritório no pais em que se deseja
entrar.
As estratégias para o futuro também foram citadas pelo Entrevistado-1, que
assim a elas se reportou:
"0 conceito 'informação', deve ser entendido, como conjunto de vários
componentes. Dessa forma, (...) o depoimento de 'clientes do mercado
exterior', (...), as tomadas de conhecimento dos melhor 'nichos' de negócios,
entre outros são informações muito importantes, e, são avaliadas dentro do
contexto a onde aconteceram. A procura para obtenção dos melhores
procedimentos, nessas diversas areas, virão constituir-se as pecas
fundamentais para a determinação das estratégias futuras".

Cobra (1991, p. 16), na mesma direção, refere-se ao fato de que é necessária
uma estratégia para criar condições para que as organizações decidam rapidamente
diante das oportunidades e ameaças, o melhor mercado a ser explorado, otimizando
as vantagens competitivas em relação ao ambiente organizacional em que atuam.
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Como podemos observar, as informações, advindas do exterior, em forma de
dados econômicos dos países que se encontram com suas economias aquecidas,
bem como o aumento do poder aquisitivo dos empresários que compõe a conjuntura
do mercado, são fatores relevantes para analise, em separado, de cada mercado.
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5 Considerações finais

0 incentivo do Governo Brasileiro às empresas exportadoras, através do

estabelecimento de uma política industrial consistente no âmbito interno e de uma
política externa voltada para novos mercados e novos acordos comerciais, será, sem
dúvida, de grande valia para estimular o empresariado brasileiro a direcionar seus
investimentos para a prospecção do mercado internacional e, muito particularmente,

do mercado da América Latina.
Os ganhos com o lançamento de marcas ou produtos brasileiros no mercado
exterior, conforme mostrado neste trabalho, são muitos, tanto no que diz respeito a
geração de novos empregos quanto relativamente as processos de inclusão social e
tecnológica.

A demonstração de que somos capazes de fabricar produtos com qualidade
competitiva, que possuímos tecnologia em alguns setores para recriar mercados,
que possuímos criatividade para solucionar problemas vistos por outros de forma
difícil, são algumas das formas de trocar a imagem que o Brasil possui de que
apenas possuímos atletas consagrados.
Por outro lado, o levantamento das variáveis sócio-econômicas dos paises
nos quais se pretende adentrar é imprescindível e, dentre estas, podemos ressaltar:
a cultura, que nos mostra as peculiaridades do povo que o representa; subsídios
para produtos internos, uma forma de protecionismo; informações econômicas dos
governos, suas cotações monetárias, sua relação com os países desenvolvidos,

bem como com os órgãos financeiros internacionais, suas taxas de juros;
características morfológicas e demográficas do pais, etc.
Um outro aspecto relevante é a fixação da marca junto aos consumidoresalvos.
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Caminhar nesta direção — no sentido da fixação da marca junto ao
consumidor-alvo - se faz necessário, para que a marca se torne estável e possa
galgar mais posições no ranking das marcas lideres de mercado.
Contudo, não podemos esquecer a importância das ações de marketing, o
tradicional boca-a-boca, publicações em revistas ou jornais, um site bem organizado
e apresentável na Internet, são alguns dos canais de marketing que poderão auxiliar

na entrada da marca em qualquer pais.
Conforme podemos avaliar, a experiência da Robert's no mercado exterior,
ainda está em fase de desenvolvimento. Mas, para que esta ação pudesse ter uma
boa perspectiva no futuro, foi de muita importância à criação de um Departamento
Internacional, no qual são tratados assuntos relevantes, como: prospecção de
mercado, seleção de representantes, manutenção de contato com clientes
potenciais, escolha de colaboradores que auxiliem no trabalho de atendimento, bem
como tradução de propostas para o exterior.
Estas, são algumas das responsabilidades que o Departamento Internacional
da Robert's tem a seu cargo.
Como vantagem competitiva da Robert's, podemos observar de forma clara o
respeito pelo meio ambiente. Este respeito pelas questões ambientais 6 traduzido
pela preocupação com um ambiente interno saudável nas empresas e um processo
produtivo limpo, o que sem dúvida, mexe tanto com a saúde ocupacional quanto
com os impactos ambientais que, eventualmente, possam vir a ser produzidos.
0 comprometimento dos colaboradores com os novos objetivos da empresa
também se faz necessário, visto que a sinergia causada por esta união de forças 6
favorável tanto para a competitividade quanto para a qualidade final dos produtos e
dos processos produtivos e administrativos

93

Neste sentido, a cultura organizacional deve ser constantemente trabalhada,
haja vista que o enorme fluxo de informações e constantes renovações nos
conceitos de cada um dos integrantes da empresa se fazem continuamente. Claro,
que as mudanças demoram em ocorrer, principalmente quando se trata de
comportamentos humanos e paradigmas pessoais.

Um outro aspecto que reputamos como de uma importância singular, para as
empresas que pretendem adentrar ao mercado exterior e em particular, no mercado

latino americano, é o conhecimento do Mercosul.
Esta importância — o conhecimento do Mercosul - é relevante, em razão dos
benefícios, leis e políticas que norteiam este bloco econômico, que influencia
diretamente uma marca que queira entrar no mercado Latino-americano. A
abrangência que este bloco econômico possui também é relevante, visto que a

amplitude de negócios advindos na sua entrada pode oferecer a uma marca que
está em vias de inserção no mercado latino americano.

Por fim, a estratégia formulada a partir das informações vindas das
características de consumo e do comportamento do mercado, são importantes para
avaliar e analisar a entrada do produto no mercado, bem como formular ações de
inserção da marca no pais, e verificar se as necessidades e expectativas desse
nicho serão atendidas.
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Anexo I
TRATADO DE ASSUNÇÃO
TRATADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM MERCADO COMUM ENTRE A REPÚBLICA
ARGENTINA, A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A REPÚBLICA DO PARAGUAI E A
REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI.
(ASSUNÇÃO, 26/03/1991)

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai

e a

República Oriental do Uruguai, doravante denominados "Estados Partes";
Considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, através
da integração, constitui condição fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento
econômico com justiça social;
Entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o aproveitamento mais e ficaz
dos recursos disponíveis, a preservação do meio ambiente, o melhoramento das interconexões
fisicas, a coordenação de políticas macroeconômicas da complementagao dos diferentes setores da
economia, com base nos princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio;
Tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, em especial a consolidação
de grandes espaços econômicos, e a importância de lograr uma adequada inserção internacional
para seus países;
Expressando que este processo de integração constitui uma resposta adequada a tais
acontecimentos;
Conscientes de que o presente Tratado deve ser considerado como um novo avanço no
esforço tendente ao desenvolvimento progressivo da integração da América Latina, conforme o
objetivo do Tratado de Montevidéu de 1980;
Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento científico e tecnológico dos
Estados Partes e de modernizar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade dos bens de
serviços disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida de seus habitantes;
Reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas as bases para uma união cada vez
mais estreita entre seus povos, com a finalidade de alcançar os objetivos supramencionados;
Acordam:
CAPÍTULO I
PROPÓSITO, PRINCÍPIOS E INSTRUMENTOS

Art. 1. Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que devera estar estabelecido a
31 de dezembro de 1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL).
Este Mercado Comum implica:
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I — A livre circulação de bens serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da
eliminação dos direitos alfandegários e restrições não-tarifárias à circulação de mercadorias e de
qualquer outra medida de efeito equivalente;
II — 0 estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em
relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros
econômico-comerciais regionais e internacionais;
Ill — A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de comércio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, de
transportes e comunicações e outras que se acordem -, a fim de assegurar condições adequadas de
concorrência entre os Estados Partes; e
IV — 0 compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para
lograr o fortalecimento do processo de integração.
Art. 2. 0 Mercado Comum estará fundado na reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados
Partes.
Art. 3. Durante o período de transição, que se estenderá desde a entrada em vigor do presente
Tratado até 31 de dezembro de 1994, e a fim de facilitar a constituição do Mercado Comum, os
Estados Partes adotam um Regime Geral de Origem, um Sistema de Solução de Controvérsias e
Cláusulas de Salvaguarda, que constam como Anexos II, Ill e IV ao presente Tratado.
Art. 4. Nas relações com terceiros países, os Estados Partes assegurarão condições equitativas de
comércio. Para tal fim, aplicarão suas legislações nacionais, para inibir importações cujos pregos
estejam influenciados por subsídios, dumping qualquer outra pratica desleal. Paralelamente, os
Estados Partes coordenarão suas respectivas políticas nacionais com o objetivo de elaborar normas
comuns sobre concorrência comercial.
Art. 5. Durante o período de transição, os principais instrumentos para a constituição do Mercado
Comum são:
I — Um Programa de Liberação Comercial, que consistirá em redução tarifárias progressivas, lineares
e automáticas, acompanhadas das eliminação de restrições não tarifárias ou medidas de efeito
equivalente, assim como de outras restrições ao comércio entre os Estados Partes, para chegar a 31
de dezembro de 1994 com tarifa zero, sem barreiras não tarifárias sobre a totalidade do universo
tarifário (Anexo I);
II — A coordenação de políticas macroeconômicas que se realizará gradualmente e de forma
convergente com os programas de desgravação tarifária e eliminação de restrições não tarifárias,
indicados na letra anterior;
Ill — Uma tarifa externa comum, que incentiva a competitividade externa dos Estados Partes;
IV — A adoção de acordos setoriais, com o fim de otimizar a utilização e mobilidade dos fatores de
produção e alcançar escalas operativas eficientes.
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Art. 6. Os Estados Partes reconhecem diferenças pontuais de ritmo para a República do Paraguai e
para a República Oriental do Uruguai, que constam no Programa de Liberação Comercial (Anexo l).

Art. 7. Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território
de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao
produto nacional.

Art. 8. Os Estados Partes se comprometem a preservar os compromissos assumidos até a data de
celebração do presente Tratado, inclusive os Acordos firmados no âmbito da Associação LatinoAmericana de Integração, e a coordenar suas posições nas negociações comerciais externas que
empreendam durante o período de transição. Para tanto:
I — Evitarão afetar os interesses dos Estados Partes nas negociações comerciais que realizem entre
si até 31 de dezembro de 1994;
II — Evitarão afetar os interesses dos demais Estados Partes ou os objetivos do Mercado Comum nos
Acordos que celebrarem com outros países membros da Associação Latino-Americana de Integração
durante o período de transição;

II — Realizarão consultas entre si sempre que negociem esquemas amplos de desgravagao tarifarias,
tendentes A formação de zonas de livre comércio com os demais palses membros da Associação
Latino-Americana de Integração;
IV — Estenderão automaticamente aos demais Estados Partes qualquer vantagem, favor, franquia,
imunidade ou privilégio que concedam a um produto originário de ou destinado a terceiros países não
membros da Associação Latino-Americana de Integração.

CAPÍTULO II
ESTRUTURA ORGÂNICA
Art. 9. A administração e execução do presente Tratado e dos Acordos específicos e decisões que se
adotem no quadro jurfdido que o mesmo estabelece durante o período de transição estarão a cargo
dos seguintes órgãos:
I — Conselho do Mercado Comum;
II — Grupo do Mercado Comum.

Art. 10. 0 Conselho é o órgão superior do Mercado Comum, correspondendo-lhe a condução política
do mesmo e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e prazos
estabelecidos para a constituição definitiva do Mercado Comum.

Art. 11. 0 Conselho estará integrado pelos Ministros de Relações Exteriores e os Ministros de
Economia dos Estados Partes.
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Reunir-se-6 quantas vezes estime oportuno, e, pelo menos uma vez ao ano, o fará com a
participação dos Presidentes dos Estados Partes.
Art. 12. A Presidência do Conselho se exercera por rotação dos Estados Partes e em ordem
alfabética, por períodos de seis meses.
As reuniões do Conselho serão coordenadas pelos Ministérios de Relações Exteriores e

poderão ser convidados a delas participar outros Ministros ou autoridades de rib/el Ministerial.
Art. 13. 0 Grupo Mercado Comum 6 o 6rgão executivo do Mercado Comum e será coordenado pelos
Ministérios das Relações Exteriores.
O Grupo Mercado Comum terá faculdade de iniciativa. Suas funções serão as seguintes:
I — Velar pelo cumprimento do Tratado;
II — Tomar as providencias necessárias ao cumprimento das decisões adotadas pelo Conselho;
Ill — Propor medidas concretas tendentes à aplicação do Programa de Liberação Comercial,

coordenação de política macroeconômica e à negociação de Acordos frente a terceiros;
IV — Fixar programas de trabalho que assegurem avanços para o estabelecimento do Mercado
Comum.

0 Grupo Mercado Comum poderá constituir os Subgrupos de Trabalho que forem
necessários para o cumprimento de seus objetivos. Contara inicialmente com os Subgrupos
mencionados no Anexo V.

0 Grupo Mercado Comum estabelecera seu regime interno no prazo de 60 dias de sua
instalação.
Art. 14. 0 Grupo Mercado Comum estará integrado por quatro membros titulares e quatro membros
alternos por pals, que representem os seguintes 6rgãos públicos:
I — Ministério das Relações Exteriores;
II— Ministério da Economia seus equivalentes (areas de indústria, comércio exterior e ou coordenação

econômica);
Ill — Banco Central.
Ao elaborar e propor medidas concretas no desenvolvimento de seus trabalhos, até 31 de
dezembro de 1994, o Grupo Mercado Comum poderá convocar, quando julgar conveniente,
representantes de outros órgãos da Administração Pública e do setor privado.

Art. 15. 0 Grupo Mercado Comum contará com uma Secretaria Administrativa cujas principais
funções consistirão na guarda de documentos e comunicações de atividades do mesmo. Terá sua
sede na cidade de Montevidéu.

Art. 16. Durante o período de transição, as decisões do Conselho do Mercado Comum e do Grupo
Mercado Comum serão tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados Partes.

101

Art. 17. Os idiomas oficiais do Mercado Comum serão o português e o espanhol e a versão oficial dos

documentos de trabalho será a do idioma do pais sede de cada reunião.
Art. 18. Antes do estabelecimento do Mercado Comum, a 31 de dezembro de 1994, os Estados

Partes convocarão uma reunião extraordinária com o objetivo de determinar a estrutura institucional
definitiva dos Órgãos de administração do Mercado Comum, assim como as atribuições específicas

de cada um deles e seu sistema de tomada de decisões.
CAPÍTULO Ill
VIGÊNCIA
Art. 19. 0 presente Tratado terá duração indefinida e entrará em vigor 30 dias após a data do

depósito do terceiro instrumento de ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados ante
o Governo da República do Paraguai, que comunicará a data do depósito aos Governos dos demais
Estados Partes.
0 Governo da República do Paraguai notificará ao Governo de cada um dos demais Estados

Partes a data de entrada em vigor do presente Tratado.
CAPÍTULO IV
ADESÃO
Art. 20. 0 presente Tratado estará aberto A adesão, mediante negociação, dos demais países

membros da Associação Latino-Americana de Integração, cujas solicitações poderão ser examinadas
pelos Estados Partes depois de cinco anos de vigência deste Tratado.
Não obstante, poderão ser consideradas antes do referido prazo as solicitações apresentadas

Por países membros da Associação Latino-Americana de Integração que não façam parte de
esquemas de integração subregional ou de uma associação extra-regional.
A aprovação das solicitações será objeto de decisão unanime dos Estados Partes.
CAPITULO V
DENÚNCIA
Art. 21. 0 Estado Parte que desejar desvincular-se do presente Tratado devera comunicar essa
intenção aos demais Estados Partes de maneira expressa e formal, efetuando no prazo de sessenta
(60) dias a entrega do documento de denúncia ao Ministério das Relações Exteriores da República do

Paraguai, que o distribuirá aos demais Estados Partes.
Art. 22. Formalizada a denúncia, cessarão para o Estado denunciante os direitos e obrigações que

correspondam a sua condição de Estado Parte, mantendo-se os referentes ao programa de liberação
do presente Tratado e outros aspectos que os Estados Partes, juntos com o Estado denunciante,
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acordem no prazo de sessenta (60) dias após a formalização da denúncia. Esses direitos e
obrigações do Estado denunciante continuarão em vigor por um período de dais (2) anos a partir da
data da mencionada formalização.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23.0 presente Tratado se chamará "Tratado de Assunção".
Art. 24. Com o objetivo de facilitar a implementação do Mercado Comum, estabelecer-se-á Comissão
Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Os Poderes Executivos dos Estados Partes manterão seus
respectivos Poderes Legislativos informados sobre a evolução do Mercado Comum objeto do
presente Tratado.
Feito na cidade de Assunção, aos 26 dias do mês março de mil novecentos e noventa e um,
em um original, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Governo da República do Paraguai será o depositário do presente Tratado e enviará cópia
devidamente autenticada do mesmo aos Governos dos demais Estados Partes signatários e
aderentes.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA
CARLOS SAUL MENEM
GUIDO DI TELLA
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FERNANDO COLLOR
FRANCISCO REZEK
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO PARAGUAI
ANDRES RODRIGUES
ALEXIS FRUTOS VAESKEN
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI
LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA
HECTOR GROS ESPIELL
ANEXO PRIMEIRO
PROGRAMA DE LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL
Art. 1. Os Estados Partes acordam eliminar, o mais tardar a 31 de dezembro de 1994, os gravames e
demais restrições aplicadas ao seu comércio reciproco.
No que se refere às Listas de Exceções apresentadas pela República do Paraguai e pela
República Oriental do Uruguai, o prazo para sua eliminação se estenderá até 31 de dezembro de
1995, nos termos do Artigo Sétimo do presente Anexo.
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Art. 2. Para efeito do disposto no Artigo anterior, se entenderá:
I — Por "gravames", os direitos aduaneiros e quaisquer outras medidas de feito equivalente, sejam de
caráter fiscal, monetário, cambial ou de qualquer natureza, que incidam sobre o comércio exterior.
Não estão compreendidas neste conceito taxas e medidas análogas quando respondam ao custo
aproximado dos serviços prestados; e
II — Por "restrições", qualquer medida de caráter administrativo, financeiro, cambial ou de qualquer
natureza, mediante a qual um Estado Parte impeça ou dificulte, por decisão unilateral, o comércio
recíproco. Não estão compreendidas no mencionado conceito as medidas adotadas em virtude das
situações previstas no Artigo 50 do Tratado de Montevidéu de 1980.
Art. 3. A partir da data de entrada em vigor do Tratado, os Estados Partes iniciarão um programa de
desgravagão progressivo, linear e automático, que beneficiará os produtos compreendidos no
universo tarifário, classificados em conformidade com a nomenclatura tarifária utilizada pela
Associação Latino-Americana de Integração, de acordo com o cronograma que se estabelece a
seguir:
I PERCENTUAL DE DESGRAVAÇÃO

DATA
30/06/1991

47

30/12/1991

54

30/06/1992

61

31/12/1992

68

30/06/1993

75

31/12/1993

82

30/06/1994

89

30/12/1994

100

As preferências serão aplicadas sobre a tarifa vigente no momento de sua aplicação e
consistem em uma redução percentual dos gravames mais favoráveis aplicados

a

importação dos

produtos procedentes de terceiros países não membros da Associação Latino-Americana de
Integração.
No caso de algum dos Estados Partes elevar essa tarifa para a importação de terceiros
países, o cronograma estabelecido continuará a ser aplicado sobre o nível tarifário vigente a 1 de
janeiro de 1991.
Se reduzirem as tarifas, a preferência correspondente será aplicada automaticamente sobre a
nova tarifa na data de entrada em vigência da mesma.
Para tal efeito, os Estados Partes intercambiardo entre si e remeterão à Associação LatinoAmericana de Integração, dentro de trinta dias a partir da entrada em vigor do Tratado, cópias
atualizadas de suas tarifas aduaneiras, assim como das vigentes em 1 de janeiro de 1991.
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Art. 4. As preferências negociadas nos Acordos de Alcance Parcial, celebrados no marco da
Associação Latino-Americana de Integração pelos Estados Partes entre si, serão aprofundadas
dentro do presente Programa de Desgravagão de acordo com o seguinte cronograma:
DATA / PERCENTUAL DE DESGRAVAÇÃO
31/12/90 30/06/91 30/12/91 30/06/92 31/12/92 30/06/93 31/12/93 30/06/94 31/12/94
00 a 40

47

54

61

68

75

82

89

100

41 a 45

52

59

66

73

80

87

94

100

46 a 50

57

64

71

78

85

92

100

51 a 55

61

67

73

79

86

93

100

56 a 60

67

74

81

88

95

100

61 a 65

71

77

83

89

96

100

66 a 70

75

80

85

90

95

100

71 a 75

80

85

90

95

100

76 a 80

85

90

95

100

81 a 85

89

93

97

100

86 a 90

95

100

91 a 95

100

96a 100
Estas desgravações se aplicarão exclusivamente no âmbito dos respectivos Acordos de
Alcance Parcial, não beneficiando os demais integrantes do Mercado Comum, e não alcançarão os
produtos inclufdos nas respectivas Listas de Exceções.
Art. 5. Sem prejuízo do mecanismo descrito nos Artigos Terceiro e Quarto, os Estados Partes
poderão aprofundar adicionalmente as preferências, mediante negociações a efetuarem-se no âmbito
dos Acordos previstos no Tratado de Montevidéu 1980.
Art. 6. Estarão excluídos do cronograma de desgravagão a que se referem os Artigos Terceiro e
Quarto do presente Anexo os produtos compreendidos nas Listas de Exceções apresentadas por
cada um dos Estados Partes com as seguintes quantidades de itens NALADI:
a) República Argentina 394
b) República Federativa do Brasil 324
c) República do Paraguai 439
d) República Oriental do Uruguai 960
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Art. 7. As Listas de Exceções serão reduzidas no vencimento de cada ano calendário de acordo com
o cronograma que se detalha a seguir:
a) Para a República Argentina e a República Federativa do Brasil na razão de vinte por cento
(20%) anuais dos itens que a compõem, redução que se aplica desde 31 de dezembro de 1990;
b) Para a República do Paraguai e para a República Oriental do Uruguai, a redução se fará
na razão de:
- 10% na data de entrada em vigor do Tratado,
- 10% em 31 de dezembro de 1991,
- 20% em 31 de dezembro de 1992,
- 20% em 31 de dezembro de 1993,
-20% em 31 de dezembro de 1994,
- 20% em 31 de dezembro de 1995.
Art. 8. As Listas de Exceções incorporadas nos Apêndices I, 8, Ill e IV incluem a primeira redução
contemplada no Artigo anterior.
Art. 9. Os produtos que forem retirados das Listas de Exceções nos termos previstos no Artigo
Sétimo se beneficiarão automaticamente das preferências que resultem do Programa de
Desgravagão estabelecido no Artigo Terceiro do presente Anexo com, pelo menos, o percentual de
desgravaçao mínimo previsto na data em que se opere sua retirada dessas Listas.
Art. 10. Os Estados Partes somente poderão aplicar até 31 de dezembro de 1994, aos produtos
compreendidos no programa de desgravagao, as restrições não tarifárias expressamente declaradas
nas Notas Complementares ao Acordo de Complementação que os Estados Partes celebram no
marco do Tratado de Montevidéu 1980.
A 31 de dezembro de 1994 e no âmbito do Mercado Comum, ficarão eliminadas todas as
restrições não tarifárias.
Art. 11. A fim de assegurar o cumprimento do cronograma de desgravação estabelecido nos Artigos
Terceiro e Quarto, assim como o Estabelecimento do Mercado Comum, os Estados Partes
coordenarão as políticas macroeconômicas e as setoriais que se acordem, a que se refere o Tratado
para da Constituição do Mercado Comum, começando por aquelas relacionadas aos fluxos de
comércio e A configuração dos setores produtivos dos Estados Partes.
Art. 12. As normas contidas no presente Anexo não se aplicarão aos Acordos de Alcance Parcial, de
Complementagao Econômica Números 1, 2, 13 e 14, nem aos comerciais e agropecuarios subscritos
no âmbito do Tratado de Montevidéu 1980, os quais se regerão exclusivamente pelas disposições
neles estabelecidas.
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ANEXO SEGUNDO
REGIME GERAL DE ORIGEM
CAPITULO I

REGIME GERAL DE QUALIFICAÇÃO DE ORIGEM
Artl. Serão considerados originários dos Estados Partes:

a) Os produtos elaborados integralmente no território de qualquer um deles, quando em sua
elaboração forem utilizados exclusivamente materiais originários dos Estados Partes;

b) Os produtos compreendidos nos capítulos ou posições da Nomenclatura Tarifária da
Associação Latino-Americana de Integração que se identificam no Anexo I da Resolução 78 do
Comitê de Representante da citada Associação, pelo simples fato de serem produzidos em seus
respectivos territórios.

Considerar-se-ao produzidos no território de um Estado Parte:
i) Os produtos dos reinos minerais, vegetal ou animal, incluindo os de caça e da pesca,
extrafdos, colhidos ou apanhados, nascidos e criados em seu território ou em suas Aguas Territoriais

ou Zona Econômica Exclusiva;
ii) Os produtos do mar extraídos fora de suas Aguas Territoriais e Zona Econômica Exclusiva
por barcos de sua bandeira ou arrendados por empresas estabelecidas em seu território; e
iii) Os produtos que resultem de operações ou processos efetuados em seu território pelos
quais adquiram a forma final em que serão comercializados, exceto quando esses processos ou
operações consistam somente em simples montagens ou ensamblagens, embalagem, fracionamento

em lotes ou volumes, seleção e classificação, marcação, composição de sortimentos de mercadoriais
ou outras operações ou processos equivalentes.
C) Os produtos em cuja elaboração se utilizem materiais não originários dos Estados Partes,
quando resultem de um processo de transformação, realizado no território de algum deles, que lhes
confira uma nova individualidade, caracterizada pelo fato de estarem classificados na Nomenclatura

Aduaneira da Associação Latino-Americana de Integração em posição diferente à dos mencionados
materiais, exceto nos casos em que os Estados Partes determinem que, ademais, se cumpra com o
requisito previsto no Artigo Segundo do presente Anexo.
Não obstante, não serão considerados originários os produtos resultantes de operações ou

processos efetuados no território de um Estado Parte pelos quais adquiram a forma final que serão
comercializados, quando nessas operações ou processos forem utilizados exclusivamente materiais
ou insumos não originários de seus respectivos países e consistam apenas em montagem ou
ensamblagens, fracionamento em lotes ou volumes, seleção, classificação, marcação, composição de

sortimentos de mercadorias ou outras operações ou processos semelhantes;
d) Até 31 de dezembro de 1994, os produtos resultantes de operações de ensamblagem e

montagem realizadas no território de um Estado Parte utilizando materiais originários dos Estados
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Partes e de terceiros países, quando o valor dos materiais originários não for inferior a 40% do valor
FOB de exportação do produto final, e
e) Os produtos que, além de serem produzidos em seu território, cumpram com os requisitos
específicos estabelecidos no Anexo 2 da Resolução 78 do Comitê de Representantes da Associação
Latino-Americana de Integração.
Art.2. Nos casos em que o requisito estabelecido na letra "C" do Artigo Primeiro não possa ser

cumprido porque o processo de transformação operado não implica mudança de posição na
nomenclatura, bastará que o valor CIF porto de destino ou CIF porto marítimo dos materiais de
terceiros países não exceda a 50 (cinqüenta) por cento do valor FOB de exportação das mercadorias
de que se trata.
Na ponderação dos materiais originários de terceiros países para os Estados Partes sem
litoral marítimo, ter-se-ão em conta, como porto de destino, os depósitos e zonas francas concedidos
pelos demais Estados Partes, quando os materiais chegarem por via marítima.
Art.3. Os Estados Partes poderão estabelecer, de comum acordo, requisitos especlficos de origem,

que prevalecerão sobre os critérios gerais de qualificação.

Art. 4. Na determinação dos requisitos específicos de origem a que se refere o Artigo Terceiro, assim
como na revisão dos que tiverem sido estabelecidos, os Estados Partes tomarão como base,
individual ou conjuntamente, os seguintes elementos:
I. Materiais e outros insumos empregados na produção:
a) Matérias primas:
ii) Matéria prima preponderante ou que confira ao produto sua característica essencial; e
iii) Matéria primas principais.
b) Partes ou pegas:
I) Parte ou peça que confira ao produto sua característica essencial;
ii) Partes ou pegas principais; e
iii) Percentual das partes ou pegas em relação ao peso total.
C) Outros insumos.
II. Processo de transformação ou elaboração utilizado.
Ill. Proporção máxima do valor dos materiais importados de terceiros países em relação ao
valor total do produto, que resulte do procedimento de valorização acordado em cada caso.
Art.5. Em casos excepcionais, quando os requisitos específicos não puderem ser cumpridos porque

ocorrem problemas circunstanciais de abastecimento: disponibilidade, especificações técnica, prazo
de entrega e preço, tendo em conta o disposto no Artigo 4 do Tratado, poderão ser utilizados
materiais não originários dos Estados Partes.
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Dada a situação prevista no parágrafo anterior, o pais exportador emitirá o certificado
correspondente informando ao Estado Parte importador

e

ao Grupo Mercado Comum,

acompanhando os antecedentes e constâncias que justifiquem a expedição do referido documento.
Caso se produza uma continua reiteração desses casos, o Estado Parte exportador ou o
Estado Parte importador comunicará esta situação ao Grupo Mercado Comum, para fins de revisão
do requisito especifico.
Este Artigo não compreende os produtos que resultem de operações de ensamblagem ou
montagem, e será aplicável até a entrada em vigor da Tarifa Externa Comum para os produtos objeto
de requisitos especí ficos de origem e seus materiais ou insumos.
Art.6. Qualquer dos Estados Partes poderá solicitar a revisão dos requisitos de origem estabelecidos
de conformidade com o Artigo Primeiro. Em sua solicitação, deverá propor e fundamentar os
requisitos aplicáveis ao produto ou produtos de que se trate.
Art.7. Para fins do comprimento dos requisitos de origem, os materiais e outros insumos, originarios
do território de qualquer dos Estados Partes, incorporados por um Estado Parte na elaboração de
determinado produto, serão considerados originários do território deste último.
Art. 8. 0 critério de máxima utilização de materiais ou outros insumos originários dos Estados Partes
não poderá ser considerado para fixar requisitos que impliquem a imposição de materiais ou outros
insumos dos referidos Estados Partes, quando, a juizo dos mesmos, estes não cumpram condições
adequadas de abastecimento, qualidade e preço, ou que não se adaptem aos processos industriais
ou tecnologias aplicadas.
Art.9. Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos preferenciais, as mesmas
deverão ter sido expedidas diretamente do pals exportador ao pals importador. Para tal fim, se
considera expedição direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum pals não participante do
Tratado.
b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes, com
ou sem transbordo ou armazenamento temporário, sob a vigilância de autoridade alfandegária
competente em tais !Daises, sempre que:
i) o transito estiver justificado por razões geográficas ou por considerações relativas a
requerimentos do transporte;
ii) não estiverem destinadas ao comércio, uso ou emprego no pais de transito, e
iii) não sofram, durante o transporte e depósito, nenhuma operação distinta às de carga ou
manuseio para mantê-las em boas condições ou assegurar sua conservação.
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Art. 10. Para os efeitos do presente Regime Geral se entendera:
a) que os produtos procedentes das zonas francas situadas nos limites geográ fi cos de
qualquer dos Estados Partes deverão cumprir os requisitos previstos no presente Regime Geral;
b) que a expressão "materiais" compreende as matérias primas, os produtos intermediários e
as partes e pegas utilizadas na elaboração das mercadorias.
CAPÍTULO II
DECLARAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO

Art.11. Para que a importação dos produtos originários dos Estados Partes possa beneficiar-se das

reduções de gravames e restrições outorgadas entre si, na documentação correspondente as
exportações de tais produtos devera constar uma declaração que certifique o cumprimento dos
requisitos de origem estabelecidos de acordo com o disposto no Capitulo anterior.
Art. 12. A declaração a que se refere o Artigo precedente sera expedida pelo produtor final ou pelo
exportador da mercadoria, e certificada por uma repartição o fi cial ou entidade de classe com
personalidade jurídica, credenciada pelo Governo do Estado Parte exportador.
Ao credenciar entidades de classe, os Estados Parkes velarão para que se trate de
organizações que atuem com jurisdição nacional, podendo delegar atribuições a entidades regionais
ou locais, conservando sempre a responsabilidade direta pela veracidade das certificações que forem
expedidas.
Os Estados Partes se comprometem, no prazo de 90 dias a partir da entrada em vigor do
Tratado, a estabelecer um regime harmonizado de sanções administrativas para casos de falsidade
nos certificados, sem prejuízo das ações penais correspondentes.
Art. 13. Os certificados de origem emitidos para os fins do presente do presente Tratado terão prazo
de validade de 180 dias, a contar da data de sua expedição.
Art. 14. Em todos os casos, se utilizará o formulário-padrão que figura anexo ao Acordo 25 do Comitê
de Representantes da Associação Latino-Americana de Integração, enquanto não entrar em vigor
outro formulário aprovado pelos Estados Partes.
Art.15. Os Estados Partes comunicarão à Associação Latino-Americana de Integração a relação das

repartições oficiais e entidades de classe credenciadas a expedir a certificação a que se refere o
Artigo anterior, com o registro e fac-simile das assinaturas autorizadas.
Art.16. Sempre que um Estado Parte considerar que os certificados emitidos por uma repartição

oficial ou entidade de classe credenciada de outro Estado Parte não se ajustam as disposições
contidas no presente Regime Geral, comunicara o fato ao outro Estado Parte para que este adote as
medidas que estime necessárias para solucionar os problemas apresentados.
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Em nenhum caso o pais importador deterá o trâmite de importação dos produtos amparados
nos certificados a que se refere o parágrafo anterior, mas poderá, além de solicitar as informações
adicionais que correspondam às autoridades governamentais do pals exportador, adotar as medidas
que considere necessárias para resguardar o interesse fiscal.
Art.17. Para fins de um controle posterior, as cópias dos certificados e os documentos respectivos
deverão ser conservados durante dois anos a partir de sua emissão.
Art.18. As disposições do presente Regime Geral e as modificações que lhe forem introduzidas não
afetarão as mercadorias embarcadas na data de sua adoção.
Art.19. As normas contidas no presente Anexo não se aplicam aos Acordos de Alcance Parcial, de
Complementagão Econômica no 1, 2, 13 e 14, idem aos comerciais e agropecuários subscritos no
âmbito do Tratado de Montevidéu 1980, os quais se regerão exclusivamente pelas posições neles
estabelecidas.
ANEXO TERCEIRO

soLugÃo

DE CONTROVÉRSIAS

1. As controvérsias que possam surgir entre os Estados Partes como consequência da aplicação do
Tratado serão resolvidas mediante negociações diretas.
No caso de não lograrem uma solução, os Estados Partes submeterão a controvérsia
consideração do Grupo Mercado Comum que, após avaliar a situação, formulará no lapso de
sessenta (60) dias as recomendações pertinentes às Partes para a solução do diferendo. Para tal fim,
o Grupo Mercado Comum poderá estabelecer ou convocar painéis de especialistas ou grupos de
peritos com o objetivo de contar com assessoramento técnico.
Se no âmbito do Grupo Mercado Comum tampouco for alcançada uma solução, a
controvérsia será elevada ao Conselho do Mercado Comum para que este adote as recomendações
pertinentes.
2. Dentro de cento e vinte (120) dias a partir da entrada em vigor do Tratado, o Grupo Mercado
Comum elevará aos Governos dos Estados Partes uma proposta de Sistema de Solução de
Controvérsias, que vigerá durante o período de transição.
3. Até 31 de dezembro de 1994, os Estados Partes adotarão um Sistema Permanente de Solução de
Controvérsias para o Mercado Comum.

111

ANEXO QUARTO
CLAUSULA DE SALVAGUARDA

Art.l. Cada Estado Parte poderá aplicar, até 31 de dezembro de 1994, cláusulas de salvaguarda

importação dos produtos que se beneficiem do Programa de Liberação Comercial estabelecido no
âmbito do Tratado.
Os Estados Partes acordam que somente deverão recorrer ao presente Regime em casos
excepcionais.
Art. 2. Se as importações de determinado produto causarem dano ou ameaça de dano grave a seu
mercado, como conseqüência de um sensível aumento, em um curto período, das importações desse
produto provenientes dos outros Estados Partes, o pais importador solicitará ao Grupo Mercado
Comum a realização da consultas com vistas a eliminar essa situação.
0 pedido do pais importador estará acompanhado de uma declaração promenorizada dos
fatos, razões e justificativas do mesmo.
0 Grupo Mercado Comum deverá iniciar as consultas no prazo máximo de dez (10) dias
corridos a partir da apresentação do pedido do pais importador e deverá conclui-las, havendo tomado
uma decisão a respeito, dentro de vinte (20) dias corridos após seu inicio.
Art. 3. A determinação do dano ou ameaça de dano grave no sentido do presente Regime sera
analisada por cada pals, levando em conta a evolução, entre outros, dos seguintes aspectos
relacionados com o produto em questão:
a) Nível de produção e capacidade utilizada;
b) Nivel de emprego;
c) Participação no mercado;
d) Nível de comércio entre as Partes envolvidas ou participantes de consulta;
e) Desempenho das importações e exportações com relação a terceiros países.
Nenhum dos fatores acima mencionados constitui, por si s6, um critéro decisivo para a
determinação do dano ou ameaça de dano grave.
Não serão considerado, na determinação do dano ou ameaça de dano grave, fatores tais
como as mudanças tecnológicas ou mudanças nas preferências dos consumidores em favor de
produtos similares e/ou diretamente competitivos dentro do mesmo setor.
A aplicação da cláusula de salvaguarda dependerá, em cada pals, da aprovação final da
seção nacional do Grupo Mercado Comum.
Art. 4. Com o objetivo de não interromper as correntes de comércio que tiverem sido geradas, o pals
importador negociará uma quota para a importação do produto objeto de salvaguarda, que se regerá
pelas mesmas preferências e demais condições estabelecidas no Programa de Liberação Comercial.
A mencionada quota será negociada com o Estado Parte de onde se originam as
importações, durante o período de consulta a que se refere o Artigo 2. Vencido o prazo da consulta e
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não havendo acordo, o pals importador que se considerar afetado poderá fixar uma quota, que sera
mantida pelo prazo de uma ano.
Em nenhum caso a quota fixada unilateralmente pelo pals importador sera menor que a

média dos volumes físicos importados nos últimos três anos calendário.
Art. 5. As cláusulas de salvaguarda terão um ano de duração e poderão ser prorrogadas por um novo

período anual e consecutivo, aplicando-se-lhes os termos e condições estabelecidas no presente
Anexo. Estas medidas apenas poderão ser adotadas uma vez para cada produto.
Em nenhum caso a aplicação de cláusulas de salvaguarda poderá estender-se além de 31 de
dezembro de 1994.

Art. 6. A aplicação das cláusulas de salvaguarda não afetará as mercadorias embarcadas na data de
sua adoção, as quais serão computadas na quota prevista no Artigo 4.

Art. 7. Durante o período de transição no caso de algum Estado Parte se considerar afetado por
graves dificuldades em suas atividades econômicas, solicitará do Grupo Mercado Comum a

realização de consultas, a fim de que se tomem as medidas corretivas que forem necessárias.
0 Grupo Mercado Comum, dentro dos prazos estabelecidos no Artigo 2 do presente Anexo,
avaliará a situação e se pronunciará sobre a medidas a serem adotadas, em função das
circunstâncias.

ANEXO QUINTO
SUBGRUPOS DE TRABALHO DO GRUPO MERCADO COMUM

0 Grupo Mercado Comum, para fins de coordenação das políticas macroeconômicas e
setoriais, constituirá, no prazo de 30 dias após sua instalação os seguintes Subgrupos de Trabalho:
Subgrupo 1: Assuntos Comerciais
Subgrupo 2: Assuntos Aduaneiros
Subgrupo 3: Normas Técnicas
Subgrupo 4: Polític
as Fiscal e Monetária Relacionadas com o Comércio
Subgrupo 5: Transporte Terrestre
Subgrupo 6: Transporte Marítimo
Subgrupo 7: Política Industrial e Tecnol6gica
Subgrupo 8: Po lítica Agrícola
Subgrupo 9: Política Energética
Subgrupo 10: Coordenação de Políticas Macroeconômicas.

Nota:

Resolução MERCOSUUGMC/RES. N° 11/1991(1), criou o Subgrupo de Trabalho N° 11 - Assuntos
Trabalhistas.
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Resolução MERCOSUUGMC/RES. N° 11/1992, modificou o nome do Subgrupo de Trabalho N° 11
para Relações Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social.

