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RESUMO

Este é um estudo sobre os incentivos as exportações das pequenas e médias empresas em
Santa Catarina. A pesquisa busca apresentar características da produção catarinense e das
pequenas e médias empresas que possam ser usadas para o comércio exterior. Mostram os
programas de apoio do governo e da iniciativa privada, para as pequenas e médias empresas
que estejam interessadas em comercializar seus produtos no comércio exterior. E apresenta
também alternativas de produção em conjunto, que aumente a competitividade dos produtos
das pequenas e médias empresas catarinenses em busca de exportar seus produtos.

Palavras-chave: Comércio internacional, Pequena e Médias empresas, Santa Catarina.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Tema problema

A partir do final da Segunda Guerra Mundial, o processo de integração comercial
entre os países intensificou-se. A indústria mundial, em grande parte, especializada na
produção de armamentos, voltou-se para formação de riqueza através da produção de bens
de capital e de consumo.
Países que já apresentavam um parque industrial desenvolvido, como os E.U. A,
França, Alemanha, e Itália, possuíam vantagens comparativas sobre os outros, como Japão,
que foi bastante afetado pela segunda Guerra Mundial, e necessitava recompor sua indústria,
com o objetivo de reconstrução do pais.
Este processo de desenvolvimento da economia do pós-guerra intensificou

o

comércio entre os países, aumentou a competição entre as empresas e as oportunidades
apresentadas pelos diversos mercados mundiais, o que tem levado as empresas atuarem fora
do mercado de origem.
Os mercados internos dos países industrializados, também limitados pela extensão
geográfica e pela incapacidade de absorção da própria produção, intensificaram o processo
de comercialização com novos mercados externos.
Mudanças de grande alcance começaram a ocorrer em todo mundo em decorrência
do processo de globalização na economia, e elevou o nível de integração comercial entre os
mercados.
Atualmente, a participação do Brasil no comércio internacional

é inexpressiva,

embora o volume de integração comercial internacional venha crescendo em termos
absolutos, em termos reais, entretanto, mantém-se estável, seja para a importação quanto
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para as exportações, salvo em períodos de desvalorização na taxa de cambio, em que as
firmas ampliam suas exportações, devido a queda do prego em moeda corrente internacional.
As empresas que mais sofrem com a globalização e com o comércio mundial forte e
ágil, são firmas de pequeno porte que não possuem estrutura para competir junto de grandes
conglomerado internacional produtivo, que movimentam suas mercadorias livremente entre
os países.
No Brasil, conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, há quatro milhões de empresas, destas 98% são de pequeno e médio porte, de que
correspondem 20% apenas do PIB, participação modesta diante da importância destas
empresas para economia nacional.
Todas esferas do Governo carecem de desenvolver políticas de incentivo ao processo
produtivo, e de comercialização das empresas de pequeno porte, para posteriormente
poderem almejar participação no comércio internacional com aumento de suas exportações.
As pequenas e médias empresas (PME) têm enorme importância na economia
mundial e brasileira, e, no atual momento econômico de câmbio desvalorizado com aumento
da demanda externa por produtos de qualidade nacional, as PME 's precisam agir, de forma
individual ou coletiva, com iniciativas criativas e inovadoras para poderem atuar em
mercados competitivos internacionais.
No entanto, para os micros empresários atingirem o mercado internacional são
necessárias políticas para desenvolver condições de competição das empresas neste
competitivo e globalizado mercado. As pequenas e médias empresas têm acesso restrito a
fontes de financiamentos para seus investimentos com reduzidas taxas de juros como em
países desenvolvidos, que dificulta sua concorrência no mercado mundial.

A dificuldade das PME brasileira em exportar seu produto e serviços tem na falta
também de informações, atributo importante para não atingir nichos de mercados específicos
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que demandam seus produtos. As informações devem conter elementos que permitam as
PME's superarem as dificuldades inerente ao seu porte, culturais, gerenciais e operacionais
, de tal forma que sejam elas portais efetivos para inserção em tão almejados mercados.
Além disso, o pequeno apoio governamental na prática de comércio externo das PME, limita
o desempenho dessas firmas.
Este projeto busca compreender o papel das PME no cenário econômico catarinense
do processo produtivo voltado para a exportação, e de políticas econômicas dos próprios
empresários e governo, para atingir o mercado crescente de exportação dos últimos três
anos.
Portanto o problema servirá de base para esta pesquisa será o seguinte:
Quais as políticas e ações econômicas desenvolvidas para o incentivo das
exportações das pequenas e médias empresas do estado de Santa Catarina?

1.2

Objetivos

1.2.1

Objetivo geral
Identificar as políticas e ações econômicas desenvolvidas para o incentivo das

exportações das pequenas e médias empresas do estado de Santa Catarina.

1.2.2

Objetivos específicos

a) Apresentar fundamentação teórica sobre comércio exterior;
b) Ambientar historicamente o comércio exterior brasileiro;
c) Explicar no que consiste e a importância das pequenas e médias empresas no Brasil;
d) Analisar a produção e o comércio internacional catarinense;
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e) Identificar os órgãos de apoio ao comércio exterior e as políticas de incentivo A

exportação das pequenas e médias empresas catarinenses;
f) Apresentar modelos de produção, para as pequenas e médias empresas de Santa
Catarina, que podem ser utilizados para exportação;
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2 METODOLOGIA

2.1

Tipo de Pesquisa

Esta pesquisa se constitui de uma etapa preliminar onde sera realizada uma
investigação exploratória. "0 estudo exploratório.. , é, normalmente, o passo inicial no

processo de pesquisa pela experiência e auxilio que traz..." (CERVO; BERVIAN, 1983,
p.56).

"Trata-se de levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros,
revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o pesquisador em
contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto..." (LAKATOS;
MARCONI, 1986, p.45).
Ainda quanto aos fins a pesquisa é caracterizada como descritiva. "A pesquisa
descritiva expõe características de determinada população ou fenômeno" (VERGARA,
1997, p.45), neste caso sera feita a exposição dos modelos de incentivo a exportações das

pequenas e médias empresas de Santa Catarina. E o desempenho da economia estadual no
cenário internacional na última década.

A pesquisa utilizará, também, como meio a investigação documental. Neste tipo de
pesquisa "são investigados documentos a fim de se poder descrever e comparar usos e
costumes, tendências, diferenças e outras características" (CERVO; BERVIAN, 1983, p.57).

"A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença
entre ambas está na natureza das fontes" (GIL, 1991, p.51). Esta pesquisa * -d
realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de
qualquer natureza, ou com pessoas: registros, anais , regulamentos, circulares.
oficios, memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes, micro fi lmes.
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fotografias, video-tape, informações em disquete, diários, cartas pessoais e outros"
(VERGARA, 1997, p.46).

Gil (1991) apresenta algumas vantagens e limitações existentes na pesquisa
documental. Dentre as vantagens está o fato de os documentos representarem fonte rica e
estável de dados, além do baixo custo, comparado ao de outras pesquisas, não exige contato

com os sujeitos da pesquisa. Como limitações o autor cita a não-representatividade e
subjetividade dos documentos, mas um pesquisador eficiente tem condições de contornar
estas dificuldades.
A investigação se utilizará ainda de uma pesquisa bibliográfica para seu
desenvolvimento. Esta consiste em "um estudo sistematizado desenvolvido com base em
material publicado, isto 6, material acessível ao público em geral" (VERGARA 1997, p.46).

"A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange... desde publicações
avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material
cartográfico, etc... até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita
magnética e audiovisual: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador
em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado
assunto..." (LAKATOS; MARCONI, 1990, p.179).

2.2

Coleta de dados
"Toda pesquisa e, de modo especial, a pesquisa descritiva deve ser bem planejada se

quiserem oferecer resultados ateis e fidedignos. Este planejamento envolve também a tarefa
de coleta de dados, que corresponde a uma fase intermediária da pesquisa descritiva"
(CERVO; BERVIAN, 1983, p.155).
Lakatos e Marconi (1986) apresentam duas grandes divisões para a parte prática de
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coleta de dados: as documentações indiretas, abrangendo a pesquisa documental
bibliográfica

e

e a

a documentação direta. Esta pesquisa utilizará como métodos de

documentação indireta a pesquisa documental e bibliográfica, já apresentadas anteriormente.
A pesquisa bibliográfica sell essencial para a teoria do trabalho, para a busca de
termos utilizados. Já a pesquisa documental sera utilizada para a busca de informações sobre
a exportação das pequenas e médias empresas para conhecer o histórico do desempenho da
exportação destas empresas em Santa Catarina.

2.3

Análise dos dados

Após a etapa de coleta dos dados sera feito o tratamento destes dados coletados
durante a pesquisa de campo, através de estudos documentais e bibliográficos. Conforme
Vergara (1997), os dados podem ser tratados de forma quantitativa, isto 6, utilizando-se de
procedimentos estatísticos ou, como no caso desta pesquisa, de forma qualitativa,
codificando-os e apresentando-os de forma mais estruturada e analisando-os.
Nesta pesquisa, portanto, as informações extraídas dos documentos e bibliografias,
através da coleta dos dados serão analisadas de forma qualitativa.
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3 FUNDAMENTACAO TEÓRICA

3.1

Comércio Internacional
A economia é a ciência social que trata das atividades diárias dos indivíduos em

busca de seu sustento. Conforme Guido lin (1991) Economia internacional é o ramo da
economia que estuda as transações entre os diferentes paises.
Os estudos e as operações de troca entre países distintos, caracterizando se pelos
intercâmbios de mercadorias, serviços e movimentação de capitais, denominam-se comércio

internacional, no conceito de Marques (1999).
0 comércio entre países é diferenciado do comércio interno, pela mobilidade dos

bens e pela imobilidade da mão de obra e do capital. Segundo Kenen (1998), a existência de
diferença de preços entre dois países, é motivo básico e suficiente para que aconteça o
comércio, e o mesmo mercado serve para maximizar o valor real da produção de recursos
mundiais. Permite com que os produtores de cada pais possam especializar-se em atividades
econômicas que aproveitem da melhor forma os recursos físicos e humanos existentes em

cada Nação.
Em determinadas épocas principalmente no século XIX, os movimentos
internacionais da mão de obra foram maiores que os movimentos internos, o que dinamizou
o mercado externo para o incremento das trocas de mercadorias. Durante todo século XX, o

comércio internacional cresceu mais rapidamente do que o total de suas produções internas,
e os negócios entre as nações aumentaram profundamente.

O rápido crescimento das transações internacionais se refletiu em um crescimento
ainda mais rápido de divisas estrangeira. E segundo a tese de mestrado do Leonardo Júnior
(2002), em 1980, o comércio diário em mercados de moeda norte-americana apresentou uma

média US$ 18 bilhões; essa média chegou a US$ 60 bilhões em 1986; e, em 1992 chegou a
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mais de US$ 190 bilhões e hoje em dia esta na casa de US$.
Para Kenen (1998), o crescimento veloz dessas transações internacionais criou uma
forte ligação entre as economias nacionais e desenvolveu o nível do comércio internacional.
Por sua vez, o aumento da renda em um pais aumenta sua demanda de importações, e as
importações de um pais são as exportações do outro.

Um fator importante para que ocorra o comércio entre as nações, é o nível das taxas
de câmbio. Cada pais tem uma moeda na qual os preços dos bens e serviços são cotados. E
a taxa de câmbio tem papel central no comércio internacional, porque nos permitem
comparar os preços dos bens e serviços produzidos em países diferentes. Os indivíduos e as
empresas utilizam as taxas de câmbio para traduzir os preços estrangeiros em termos da
moeda doméstica. (KRUGMAN e OBSTFELD, 2001).
Também segundo o autor acima, se possui informações sobre a taxa de câmbio entre
as moedas de dois ',wises, podem computar o preço das exportações de um pais em termo da
moeda do outro. Quando a moeda de um pais é depreciada, os estrangeiros acham que suas
exportações estão mais baratas e os residentes domésticos acham que as importações do

estrangeiro estão mais cara. Uma apreciação tem efeitos opostos, os estrangeiros pagam
mais pelos produtos do pais e os consumidores domésticos pagam menos pelos produtos
estrangeiro.
"A relação entre preps recebidos pelas exportações e os pregos pagos
pelas importações é chamada de relação de trocas. Ela é medida em termos
relativos ou em porcentuais, calculadas dividindo se os indices de pregos de

exportação pelos indices de preços da importação". (LABATUT, 1994, p.106).

Assim as relações de troca obtêm se comparando o poder aquisitivo de dois países

que mantenham comércio entre si. E quando um pais precisa exportar um número maior de
determinada mercadoria, para poder importar a mesma quantidade de bens, diz-se que ouve
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uma deterioração dos termos de troca. Ou seja, ocorre um ganho de um pais em relação ao
comércio com o outro.
As tarifas e os subsídios As exportações são normalmente abordados como políticas

similares uma da outra, uma vez que ambos buscam apoiar os produtores domésticos, mas
tem efeitos opostos sobre os termos de troca.
Mas as tarifas e os subsídios, conforme Dias (2002), são tratados como políticas
protecionistas, e vai contra as tendências da globalização e liberalização econômica. As
formações em blocos econômicos reduzem as tarifas e estimulam o comércio interno entre
os países. Como o bloco econômico da NAFTA -North American Free Trade Agreement,
Mercado Comum do Cone Sul — MERCOSUL, União Européia-U. E. A conseqüência

dessas formações geo-econômicas foi o estimulo ao comércio dos produtos entre os países.
Setor de maior crescimento na economia mundial na década de 90, segundo a Organização
Mundial do Comércio-OMC.
O efeito sobre os termos de troca de um subsidio a exportação prejudicam o pais
subsidiado e beneficiam o resto do mundo, enquanto os efeitos de uma tarifa são inverso.
Segundo Kenen (1998), tanto as tarifas como os subsídios, tem efeitos significativos na

distribuição de renda dentro dos !Daises, e esses efeitos pesam mais sobre a política economia
do que as considerações do termo de troca.
Um dos primeiros autores que se dedicou ao estudo do comércio internacional foi o

economista inglês Adam Smith, em sua obra "A Riqueza das Nações" editada em 1776.
Segundo Ratti (1997) Smith procurou mostrar a divisão do trabalho na Area internacional,
permitindo a especialização de produções, aliada As trocas entre as nações, contribuía para
melhoria do bem estar das populações.

Essas idéias de Smith deram origem aos princípios básicos da teoria das vantagens
absolutas: cada pais deve concentrar se naquilo que pode produzir a custo mais baixo e
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trocar parte dessa produção por artigos que custem menos em outros países.
As nações comercializam entre si porque se beneficiam com isso. Para lgran (1974)

pode haver outros motivos, mas a motivação econômica básica para o comércio
internacional é o ganho. Por sua vez, ganho existe, porque a especialização em uma
atividade aumenta a produtividade, e assim, cada unidade irá produzir de maneira mais
eficiente. E, é através da especialização do comércio, que as nações aumentam seu volume
de bens negociado. Mas vezes acontecem de uma nação não poder de maneira alguma,
produzir um dado produto, seja por não possuir os recursos necessários, ou seja, por
condições geográficas desfavoráveis.
0 comércio internacional provoca crescimento da produção mundial, permite com
que todos os países especializem-se na produção do bem que possui vantagem. E os
negócios são regidos pelas regras do comércio internacional, que são aquelas que se
aplicam, uniformemente a mais de um pais, visando A facilitação dos acordos internacionais.
A teoria vantagens comparativas foi apresentada por David Ricardo

e

complementada por John S. Mill. Ela explica que o comércio internacional funciona pela
lógica da teoria do valor, isto d, o valor do produto dependia da mão de obra. E conforme o
autor Guidolin (1991) a quantidade comparativa de mercadorias que a mão de obra produz
determina o valor relativo do produto no presente ou passado.
Um pais apresenta vantagem comparativa na produção de um bem, conforme
explica Krugman e Obstfeld (2001), se o custo de oportunidade da produção do bem em
termos de outros bens é mais baixo do que em outros países. Ou seja, a vantagem
comparativa concentra se nas diferenças tecnológicas, e está associada também a sua
dotação de terra, mão de obra e capital e na divisão subseqüente da tecnologia, como sendo
as fontes de distinção condições da oferta.
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"0 grande mérito de Ricardo foi mostrar que o comércio também seria
proveitoso para os dois países, mesmo que um deles tivesse vantagem absoluta
sobre o outro na produção de todas as mercadorias: mas assim sua vantagem seria
maior em alguns produtos do que em outros. Em outras palavras, devem ser
consideradas não as vantagens absolutas, mas sim as vantagens comparativas

(relativas)". (RATT1, 1997, p.327).

A vantagem comparativa, Para Kenen (1998), depende também da história de
acumulação de capital e da composição do estoque de capital resultante de nação. Uma parte
do estoque capital de um pais encontra se embutida na mão de obra, e outras nos
equipamentos físicos. Representam uma parte da produção gerada no passado que não foi
consumida e foi poupada e investida na produção. Esta abordagem e na qual comércio
internacional é estritamente o resultado das diferenças internacionais na produtividade do
trabalho conhecida como modelo Ricardiano.
No modelo Ricardiano, os /Daises exportarão os bens produzidos pelo trabalho
interno, de modo relativamente eficiente e importarão bens produzidos pelo trabalho externo
de modo relativamente ineficiente. 0 padrão produtivo de um pais é determinado pelas
vantagens comparativas. (KRUGMAN; OBSTFELD, 2001).

3.2

Comércio exterior brasileiro
Até 1808 o Brasil não tinha comércio exterior legal independente. Devido à situação

de ser uma colônia portuguesa, onde qualquer negociação de mercadoria que fosse ocorrer
com Brasil, somente poderia ser tratada com Lisboa. Pois o comércio exterior brasileiro
estava ã. disposição da coroa portuguesa. Entretanto a costa brasileira era muito grande e
possibilitou o comércio ilegal em forma de contrabando.
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0 Brasil para Labatut (1994), tem condições excepcionais de desenvolvimento: solo

e subsolos ricos, clima bom, grande extensão territorial vasta costa marítima e grande
potencial hidráulico.
"No séc. XIX, a exportação era o principal objetivo econômico do pais e, a
importação, a única fonte de produtos industriais. A demanda doméstica era atendida por
importações, e as exportações de produtos manufaturadas eram inexistentes". (ASSIS

GRIECO; 1994, p22).
Em um passado não muito distante, o governo brasileiro impunha restrições ao
comércio externo. Através de iniciativas de barreiras tarifárias e não tarifarias, com o
objetivo proteger a indústria doméstica da concorrência internacional. Ideais ultrapassados
com o desenvolvimento do processo de globalização mundial das economias, sendo assim,

os obstáculos ao comércio exterior vão sendo gradativamente eliminadas.
A proteção à indústria que existiu em alguns períodos foi conseqüência do crônico
desajuste fiscal do Estado ou do estrangulamento cambial, e não foi só fato de uma política
protecionista. Na década de 60, a política protecionista econômica brasileira era chamada de
substituição de importação. Possuía o objetivo de incentivar a industrialização do pais,

através de incentivo a produção interna de bens que eram importados.
Segundo IBGE (2004) esta política incluía instrumentos de controle tarifário e
aduaneiro a entrada de produtos, e subsídios à importação de bens de capital e insumos
básicos par desenvolver a indústria. Através do câmbio diferenciado, o qual também

incentivou a entrada no pais de capital estrangeiro de risco.
Na década de 70, o pais apresenta um novo projeto de desenvolvimento, através dos
governos militares lança os PND's (plano nacional de desenvolvimento), e principalmente o
2°PND, o plano de desenvolvimento entre os dois, que mais obteve resultado positivo na

economia, aumentou

o volume de investimento internacional e a internacionalização da
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economia interna cresceu. Elevaram com isso, os níveis de produção e consequentemente os
níveis de exportação e importação. Foram feitos investimentos em infra-estrutura e em
setores estratégicos ao desenvolvimento na economia.
No Brasil, o período compreendido entre os anos 1981 e 1994 ficaram caracterizados
por apresentarem distúrbios macroeconômicos. Nestes anos, somente em períodos de
desvalorização real da taxa de cambio o pais conseguiu aumentar suas exportações. Esse
fenômeno voltou a ocorrer após a implementação do plano Real.

A partir de 1990 as liberalizações comerciais intensificaram-se, havendo significativa
valorização do real frente ao dólar, e explosão do consumo interno de bens e serviços.

Conforme CNI (2004), as importações aumentaram em proporção muito maior que as
exportações, e a balança comercial brasileira passou a apresentar sucessivos déficits. Boa

parte desses

déficits

foi de investimentos realizados na

implementação

e

no

desenvolvimento de novas indústrias.
Durante os anos 90 que o Brasil começou um intenso processo de privatizações de
suas industrias Estatais, por não possuir recursos necessários, devido estar apresentando
défices em suas contas do balanço de pagamentos. Em decorrência da abertura econômica

ao comércio internacional, a pais recebeu volumoso investimento, contribuindo para a
modernização da industria nacional.

Na ótica do componente tecnológico, a CEPAL - Comissão Econômica para América
Latina (2001), no estudo "Panorama da Inserção Internacional da América Latina e Caribe
1999-2000, afirma que a participação de produtos difusores de progresso técnico na pauta

de exportações brasileiras subiu de 12,8%em 1990para 17,20 em 1999. Na pauta do México,
o mesmo tipo de produto pesava 13,8%em 1990 e 38,9% em 1999.
Daemon (1993) afirma que, para modernizar o setor comercial externo e permitir se
adaptar a evolução técnica e estrutural das atividades industriais e agrícolas, o comércio
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consiste assim como as necessidades do consumo, ao menor custo e sem risco sociais.
No Brasil a modernização está associada ao desenvolvimento das pequenas e médias
empresas. E as maiorias dessas empresas, possuem também problemas de organização do
trabalho, de equipamento de prospeção e de custos de produção.

"Dada a dinâmica própria do comercio exterior, não se pode mais aceitar,
no Brasil, continuemos a trilhar os mesmos caminhos ate aqui conhecidos, e a
utilizar os mesmos métodos, nesse ritmo não vemos como o pais poderá gerar
recurso através de sua Balança Comercial, necessário para o pagamento da nossa
divida externa, alem de manter o fluxo de bens e serviços ainda necessário ao
desenvolvimento brasileiro". (GUIDOLIN, 1991, p.168).

E no caso do Brasil a taxa de câmbio desvalorizada, sempre desempenhou papel
fundamental nas políticas econômicas do Estado para incentivo das exportações, e da
tentativa integração comercial. Foram implantadas também ao longo da história, conforme
Labatut (1994), políticas de estimulo a exportação, como a da minidesvalorizaçâo cambial,
em período de cambio fixo, melhorando os preços dos produtos brasileiros na operação de
comércio internacional.

Qualquer inversão do mercado de divisas que venha afetar a taxa de câmbio
configura, para Guidolin (1991), e caracteriza o controle cambial. Como principal
finalidade, o controle cambial visa restringir a procura de divisas estrangeira quando ocorre
déficit no balanço de pagamentos, e visam corrigir seus desequilíbrios da economia.
JA segundo Igran (1974), taxa de câmbio é um preço de uma moeda em relação
outra. 0 câmbio é um preço extremamente importante, porque liga os sistemas de pregos de
dois países diferentes, permite assim que os compradores e vendedores possam comparar os
diversos preços.
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"A taxa de câmbio fixa depende da situação estável da economia do pais.
E Tal posição depende da conjuntura mundial e é problemática em virtude da
constante mobilidade de fatores, tais como pressão inflacionaria crises políticas.
ciclos econômicos escassez de matéria prima, produtos secundário. etc".
(LABATUT, 1994, p.122).

0 sistema de taxas de cambio flexíveis, no conceito de Marques (1999), consiste em

reajustar periodicamente, a prazo de 2 a 3 meses, através de percentuais reduzidos, com
objetivo de alcançar a desvalorização da moeda de modo a reduzir as importações e
aumentar as exportações, bem como eliminar as especulação cambial e diminuir seus efeitos
sobre o custo de vida.
"Quanto As taxas cambiais, durante muitos anos elas foram fixadas pelo
Banco Central. Na determinação dessas taxas eram levadas em consideração:

o

grau de inflação do Brasil e em determinados países selecionados, o maior ou
menor interesse em aumentar ou diminuir exportações

e importações. suas

repercussões sobre os preços internos e etc." (RATTI, 1997, p223).

0 equilíbrio dos níveis de taxa de cambio é o preço da moeda que agrade tanto ao

setor exportador, que atrai divisas para a economia, como para o setor das importações que
afetam no desenvolvimento tecnológico da produção, e possibilita ganhos de escala da
produção, e assim ,afeta positivamente a competitividade da empresa nacional.
0 plano Real, inserido entre março e julho de 1994, trouxe algumas alterações para a
política comercial. A ancora cambial instituída pelo plano real passou a cumprir papel

importante a política de combate a inflação, pressionando para baixo os preços.
A moeda valorizada, aliada à rápida liberalização tarifária, fez com que, em 1995, a
balança comercial fechasse o ano com déficit, depois de 12 anos de superavit. As
exportações brasileiras, compreendida nos períodos 1995-1998, somaram USD 198,3
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bilhões, atingindo o pico em 1997, USD53 bilhões. Por seu turno ao mesmo período, o total

cum u lado das importações acumulado alcançou USD 222 bilhões, também chegando ao seu
ponto máximo em 1997: USD 61,4 bilhões. Déficit comercial acumulado de USD 23,7
bilhões nos quatros anos, mostrou sinais de reversão em 1998.

"Outro fator afetou a política externa brasileira foi o compromisso
assumido com negociação com a tarifa externa comum — TEC, no Mercosul e em
algumas demandas setoriais por proteção. A TEC compreende tarifas de 0%a 20%
(media de 14%) sendo aplicável a 85% do universo tarifário. Para os 15% restante
cada pais estabeleceu tarifas diferentes. Para aplicação da TEC tornou se
necessário à unificação da nomenclatura comum do MERCOSUL, baseada no
sistema de harmonização de designação e codificação e mercadorias". (RATTI,
1997, p. 450).

Devido a fatos, como a desvalorização da moeda brasileira, que prejudicaram nações
envolvidas no tratado, levam a uma desaceleração da liberalização tarifária inclusive com a
elevação da proteção de alguns segmentos do setor de bens de consumo duráveis, como
automóveis e eletrônica de consumo.

Em 1999, por exemplo, o governo brasileiro promoveu significativa desvalorização
cambial. A adoção do sistema de câmbio livre gerou o relaxamento da moeda, que
contribuiu para melhora da balança comercial. No entanto, houve aumento acanhado nas
exportações, apenas 4% superior ao montante exportado em

1997, ano de melhor

desempenho da história do Brasil (ver na tabela 1), não sendo suficiente para reverter o
déficit da balança comercial brasileiro, que foi de US$ 6,7 bilhões.
0 estudo da sinopse econômica de BNDES (2000), indica que o Brasil reduziu a
proteção à indústria doméstica em um momento em que o grau de maturidade industrial

nacional era compatível com a sobrevivência de parte expressiva do setor. Hoje o Brasil tem
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cerca de 130 mil indústrias, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico - IBGE.
De cada 100 empresas, apenas 14 comercializam seus produtos com outros !Daises. Na
Regido Sul, por exemplo, em 2003, o número de empresas exportadoras ficou abaixo dos 5,5

mil.
0 governo brasileiro está quase restrito a esfera e Federal, desenvolvem uma série de
ações, que viabiliza apoio As empresas que estejam interessadas em ingressar ao comércio
exterior.Visa também deixar as empresas nacionais mais competitivas no mercado
internacionais, evitando onerar com encargos tributários o setor de exportação, além de

desenvolverem programas específicos de apoio As exportações. Pode ser desde desenvolver
taxas de financiamento facilitado para produção visando o comércio externo, ate a
desoneração via redução de tributos.

Para financiar os déficits verificados nas contas públicos, o governo tem batido
recordes de arrecadação fiscal. Conforme a FIESC (1999), o imposto está atribuído a fase
intermediaria da produção e elevam o preço final do produto. A carga tributaria elevada vem

sendo apontada pelos empresários como sendo um fator determinante para a falta de
competitividade das empresas brasileira no comércio externo.
A redução de investimentos na economia fez com que reduzissem os gastos do
governo em infra-estrutura (portos, rodovias, educação), prejudicando a produção com o
aumento da arrecadação e diminuição dos investimentos na economia.
A atuação do governo tem objetivos voltados, evitar os desequilíbrios do balanço de
pagamentos, evitarem fuga de capitais e protegerem a indústria nacional, política monetária,
visando manter o pleno emprego e manter a taxa de câmbio estável. Dentre os objetivos

acima, é de extrema importância o controle do balanço de pagamento para evitar os
desequilíbrios na economia, como já aconteceram, e são capazes de desestruturar toda

economia do pais.
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"0 governo procura incentivar o comércio internacional como uma forma
de expandir a produção interna, e estimular o desenvolvimento, mas o comercio
exterior brasileiro está apoiada numa quantidade muito grande de órgãos
subordinado aos mais diferentes ministérios e, como conseqüência, as atividades
são extremamente complicadas morosas". (GUIDOLIN, 1994, p.164)

Portanto, para as empresas iniciarem o processo de comércio externo, é preciso
percorrer uma longa estrada a procura da obtenção de aprovações dos mais diferentes órgãos

e até chegarem à fase de emissão de documentos que permitam exportar. A burocracia inútil
atrasa o processo brasileiro de desenvolvimento do comércio exterior
Considerando que as exportações brasileiras vêm batendo recordes sucessivos na
década atual, torna-se claro que, primeiro, ha um enorme mercado externo a ser mais bem
explorado e, segundo, que um número reduzido de empresas no Brasil tem conseguido
beneficiar-se das oportunidades existentes. Assim, em um primeiro momento, é natural que
a exportação configure-se como algo distante e inexeqUivel, principalmente para indústrias
de menor porte. (PIETRA, 2001)

A economia Brasileira, conforme Pietra (2001), apresenta hoje um padrão geral de
comércio, onde pelo lado das exportações, ramos de manufaturado e semi manufaturado
intensivo em recursos naturais e energia apresentam forte competitividade e expansão.
Reduziu a dependência em relação aos produtos básicos, mas há uma crescente
especialização, no conjunto, de produtos industrializados com conteúdo tecnológico
relativamente simplificado e de pequeno valor agregado.
Cabe destacar que as exportações de manufaturados foram de 54,3% do total das
vendas externas brasileiras, representando um incremento de 20% em relação a 2002.
(MDIC, 2005)
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A FIESC (2005) afirma que o comércio exterior brasileiro também vem evoluindo de
modo diferenciado, por exemplo, a Unido Europeia, um dos maiores clientes brasileiro,
ampliou recentemente a compra de produtos básicos (farelo de soja). Nos Estados Unidos,
individualmente os calçados são o maior produto de exportação brasileira, concorrendo com
fornecedores asiáticos (particularmente china).
A Asia Pacifica e Europa Oriental, ainda segundo a FIESC (2005) tem apresentado
como mercado crescente para óleo de soja, açúcar, couro, e peles, além dos já tradicionais de
laranja e semimanufaturado. Já o Mercosul, sobressaem As vendas de automóveis brasileiros,
autopeças e motores.
Mas, para Leonardo Junior (2002), são evidentes o grande potencial brasileiro de
desenvolvimento de sua economia, as enormes fontes de recursos naturais e uma rica
geografia. 0 pais precisa investir mais recursos, para obter resultados, tem se já algum
tempo a imagem de que o Brasil é uma promessa positiva no futuro. Enquanto outros países
há 10 anos estavam no mesmo patamar que o Brasil, hoje apresentam números superiores ao
brasileiro, o Brasil cresce lentamente.
Leonardo Junior (2002) afirma ainda que já se torna evidente uma nova mentalidade
empresarial brasileira onde não existem mais fronteiras para comercialização de seus
produtos. 0 processo de internacionalização, uma questão de sobrevivência no mundo
globalizado, está gerando uma nova consciência sobre a necessidade de produzir bens de
qualidade e capazes de competir no mercado internacional.
Em 2003, as exportações brasileiras atingiram a cifra recorde de US$ 73,1 bilhões,
o que representou um crescimento de 21,1% em relação a 2002, e o superávit comercial

atingiu US$ 24,8 bilhões, frente a US$ 13,1 bilhões em 2002, com elevação de 89,3 % em
relação a 2002. 0 desempenho do setor exportador foi fundamental para impulsionar a
atividade produtiva do Pais, contribuindo também para a geração de emprego e renda.

31

A expansão das exportações, em 2003, é decorrente do aumento da competitividade
do produto brasileiro e da diversificação de mercados compradores, sobretudo para regiões
não tradicionais, sendo resultante, principalmente, dos Programas Desenvolvimento do Setor
Exportador, Cultura Exportadora e Defesa Comercial, gerenciados pela Secretaria de
Comércio Exterior — SECEX/MDIC e Financiamento as Exportações, sob responsabilidade
do BNDES/MDIC.

3.3

A pequena e média empresa

Segundo Domingos (1995), nos últimos anos cresce o interesse em torno as PME's
em todos os níveis, e, em quase todo o mundo a participação delas na economia é altamente
significativa; elas representam algo em torno de 90% do total de empreendimentos, e
contribuem com grande importância na geração de empregos.
As pequenas e médias empresas formam uma base para o desenvolvimento na
economia brasileira e na maioria dos países do mundo. Para Barros (1978), é por isso que os
governos procuram apoiar permanentemente as PME's, com programas de incentivo para
garantir a sobrevivência e crescimento. As PME's geram emprego e renda, e proporcionam
ao pequeno investidor as oportunidades de transformar um projeto produtivo em realidade e
expandir seu empreendimento.
Os estudos do processo de industrialização revelam sempre a importância da pequena
e média indústria moderna dentro da estrutura industrial

e o papel de dinamismo que

desempenha no sistema industrial à na promoção do desenvolvimento e o crescimento
econômico. (BARROS, 1978).
Um fator importante a ser ressaltado com respeito a essa classificação das PME's,
segundo Batalha (1990), é a ocorrência de unidades fabris de pequeno porte, mas
pertencente os grandes conglomerados. Assim, estas unidades ficam classificadas como
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PME's apesar dos suportes financeiro e tecnológico de grupo que detém seu controle. A
estrutura produtiva da empresas pode ser a de uma pequena empresa, contudo ela possui
características que certamente não classificariam dessa forma.
As inserções no mercado internacional das pequenas e médias empresas estão mais
relacionadas A competitividade dos seus produtos, do que propriamente ao porte da empresa.
Hoje é possível empresa de pequeno porte empresa de pequeno porte exercerem atividades
de comércio exterior, desde que estejam realmente preparadas para atuar no mercado e
saibam buscar as inúmeras oportunidades existentes nos mercados. (PIETRA, 2001)
As PME's tem comprometido a competitividade, segundo o SEBRE (2005), devido
estar entre dois fortes grupos de pressão, os grandes fornecedores e os grandes compradores,
que possuem ganhos de escalas. As PME's possuem precária representatividade política e
social, pouco poder de pressão e pequeno poder de negociação.
Alem das necessidades da modificação das leis trabalhistas, tributaria e de reformas
portuárias, o chamado custo Brasil, dificulta a criação de uma cultura exportadora para as
pequenas e médias empresas. A tecnologia são outras dificuldades das PME's, refém de
métodos antigos de produção, encontra dificuldade no acesso as inovações e a tecnologia de
ponta, e, dificilmente, conseguem reunir meios necessários para o desenvolvimento.
A falta de recurso financeiro é apontada por Deitos (2002), como um dos maiores
problemas com qual convivem as PME's, a carência de recurso limita os investimentos
necessários para que essas empresas desenvolvam, ou ate mesmo sobrevivam. A carga
tributaria vigente no pais, também contribui bastante para

o comprometimento da

competitividade das empresas, sobrecarrega os preços de venda, num momento que oferecer
produto de qualidade a preço baixo é fundamental para concorrer no mercado globalizado.
De acordo com a lei Federal n ° 9.841, de 5 de outubro de 1999, constitui empresa de
pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil e individual, que não enquadrada como
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micro empresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 ( duzentos e quarenta e
quatro mil reais) e igual ou inferior a R$ 1.200,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Além do critério usado no estatuto do micro e pequena empresa, o SEBRAE utiliza
ainda o conceito de número pessoas utilizadas na empresa, para definir o tamanho da firma
na indústria e na construção: são de 20 a 99 pessoas ocupadas, e no comércio e serviços: de
10 a 49 pessoas trabalhando. A perda da condição de empresa de pequeno porte, em
decorrência do excesso de receita bruta, somente ocorrerá se o fato verificar se durante dois
anos consecutivos, ou três anos alternados em um período de cincos anos.
Segundo o SEBRAE, em 1998, em 13 Estados da Federação, que apontava alto
índice de mortalidade das empresas nos primeiros anos de existência. Só no primeiro ano,

este índice atingia 39%. Em 2002, o segmento das micro, pequenas e médias empresas
chegou a representar 98% das empresas brasileiras. As empresas com até 99 empregados
(micro e pequenas empresas) representam cerca de 52,8% da força de trabalho em 2000
(RAIS). Somente no segmento artesanais, estimativas apontam 8,5 milhões de pessoas
envolvidas com a produção e comercialização. Trata-se então de um grande potencial de
geração de emprego e renda que precisa ser fortalecido.
Segundo o estatuto, as empresas que se enquadram no perfil de pequeno porte,
receberam incentivos fiscais e financeiros, no sentido que mantenham linha de crédito
especificas. Para fins de apoio de crédito as exportações serão utilizadas como parâmetro de
enquadramento de empresa, segundo que foi aprovado para o MERCOSUL.
Dos recursos Federais aplicados em pesquisa e capacitação tecnológica na área
empresarial, no mínimo vinte porcento serão destinados, prioritariamente para o seguimento
das micro e empresas de pequeno porte. As empresas de pequeno porte terão tratamento
diferenciado e favorecido quando atuarem no mercado internacional seja importando ou
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exportando produtos ou serviços, para o que o poder executivo estabelecerá mecanismos de
facilitação, desburocratização e capacitação.
Dentre as diretrizes da política econômica de incentivo ao comercio exterior
nacional, segundo MICT (1999), está de criar as condições necessárias para que as empresas
de pequeno porte cumpram seu papel na geração de oportunidades de trabalho, na
descentralização geográfica da atividade econômica e na expansão das exportações,
democratização dos lucros.

"A disseminação das pequenas e médias empresas no Brasil pode chegar
a sua completa independência econômica, mais versátil flexível e fácil, as PME's
podem fazer concorrência as grandes. 0 importante é que possam estabelecer em
regiões menos desenvolvidas criando emprego e novos pólos industriais".
(LABATUT, 1994, p138).

Para Batalha (1990), a flexibilidade,

aliada a sua natural predisposição para

inovações, permite que sejam agentes de mudanças ocasionando o aparecimento de novos
serviços e produtos. Desta forma as PME's, podem responder as flutuações do mercado,
adaptando se de maneira mais ágil e eficiente. A globalização exige das empresas um
elevado nível de competitividade, tanto para atender o mercado interno como o externo. Em
função disso deve se destacar o importante papel que desempenham os programas de apoio
internacionalização de PME's como instrumento de conseguir sua inserção de forma.
Outro ponto importante, segundo Benato (1993), é que as PME's do mesmo setor
produtivo formem cooperativas de compra e venda, principalmente quando pretenderem
exportar. A compra e a venda em conjunto possibilitam colocar essas empresas em nível de
competição com as grandes no que se refere o preço de matéria prima e preços de venda.
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A competição internacional se faz entre cadeias produtivas, por isso, a inserção
brasileira no comércio internacional deve estar estruturada a partir de cadeias produtivas,
num trabalho cooperativo entre o setor privado, os trabalhadores e o governo em busca do
aumento da competitividade interna, tendo como referencia

o mercado de maior

concorrência externa. (CACERES, 2001)
A concorrência colabora com as empresas, conforme Deitos (2002), principalmente
as de pequeno porte, no sentido de estimular a aproximação das empresas para atuarem em
conjunto, e serve na tentativa do alcance da qualidade, produtividade e redução dos custos,
para fazer frentes As altas cargas tributaria brasileira.
As varias formas de cooperação das empresas, vem sendo, atualmente a iniciativa
fundamental e apontada como forma de sobrevivência das pequenas firmas em determinados
setores. Em parceria as pequenas e médias empresas conseguem adquiri força e o aumento
de seu nível de participação tanto no mercado interno como no exterior. (SANTOS, 1994).
Essa maneira de atuar das empresas em conjunto, segundo o SEBRAE (2004),
possibilita que as empresas se especializem na atividade de maior eficiência econômica, e
assim, conseguem recursos que isoladamente não conseguiriam, aumenta o potencial das
firmas integrante, diminui custos aumenta a escala e incorpora novas tecnologias para
poderem competir em mercados internacionais.
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4

COMERCIO INTERNACIONAL DE SANTA CATARINA

4.1

A produção catarinense

Santa Catarina ao longo de sua história sempre esteve entre os estados de maior
importância no processo de industrialização no âmbito nacional, conhecida por possuir
empresas de competitividade internacional.

Segundo Bossle (1988), o sistema econômico de Santa Catarina possui a
característica especifica que vem dos primeiros tempos da época de colônia, quando a
produção tinha objetivos de exportar para os mercados da colônia. Existia na região

catarinense uma característica diferente e singular, diferente o da colônia brasileira, havia
um domínio da pequena propriedade, os escravos eram poucos e a população era
etnicamente homogenia.

A ocupação do Estado foi litorânea (Florianópolis e Laguna), devido à Area
estratégica da região para o Governo Federal militar, e durante a metade do séc XX a
imigração aconteceu para regiões do vale do Itajai, destaque pra formação de Brusque e

Blumenau, para regido norte Joinvile e Jaragud do Sul, e para o sul do estado destaque para
Criciúma e Tubarão.
Foi a partir desse período que ocorreu o inicio da transformação do alicerce da
economia estadual, com o surgimento de pequenas indústrias nos setores alimentares, têxteis
e de madeira. Configuração que foi base para o salto da industrialização no século seguinte.
E segundo Batalha (1999), o sistema econômico catarinense não se integrou ao nível
do estado, mas em contra partida, criou uma dinâmica de interligação entre as cidades pólos
regionais e outros estados da nação. Criou infra-estrutura para interligar os pólos de
desenvolvimento, desenvolve uma dinâmica própria e marcante.
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Grandes mudanças ocorreram nos últimos vintes anos na economia catarinense,
devido a ocorrência de desajustes macroeconômico na economia brasileira (inflação
descontrolada e crise financeira), ou seja, prejudicando o bom desempenho da economia de
Santa Catarina no cenário nacional. Mas o perfil de regionalização não altera. 0 nordeste do
estado transforma-se na região de maior desenvolvimento industrial e pujança econômica.
No inicio da década de 90, a economia estadual entrou em recessão novamente,
prejudicada pelas atrapalhadas do plano Collor. Porém, com a estabilização da moeda do
plano real, em 1994 a economia volta a crescer. Segundo Lins (2000) neste período, foi
importante o crescimento das importações de bens de capital, devido à valorização do
câmbio interno, o que favoreceu as indústrias a adquirirem tecnologias para gerar maior
competitividade e melhorar o nível de concorrência. 0 setor de maior investimento foi de
metal mecânico, com empresas como e Embraco e a WEG, que são lideres de mercado na
produção de compressores e motor elétrico respectivamente.
Outros setores apresentam um bom desempenho, Lins (2000), como o setor primário
(agropecuária) catarinense tem uma grande participação na produção nacional, isso se deve
existência em seu território, de algumas cadeias produtivas do agro-industrial. Destaca-se
na produção dos produtos agrícolas, como maça, alho e cebola cujas produções representam
respectivamente 55,4%, 29% e 27% da produção nacional.
o segundo produtor nacional de fumo, com 30% da produção nacional, terceiro

maior produtor de feijão, trigo e banana com 19,5%, 5% e10% na ordem da produção
nacional, 7% da produção de arroz e 10% da produção de milho do pais. Na produção
animal se destaca a suinocultura e avicultura com 30% e 20% da produção interna. (FIESC,
1999).
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Conforme Locatelli (1999), existe uma particularidade na estrutura produtiva
catarinense (cadeias produtivas) em relay d
- o A integração dos agropecuários do oeste. As
empresas do setor de beneficiamento de carne de aves e suínos possuem grande participação
do agro negócio catarinense, crescimento em parte, devido essa organização. E o que chama
a atenção neste caso é, a diminuição do número de produtores rurais integrados em cada
empresa, e ao mesmo tempo, eleva a capacidade de produção que está vinculada a
agroindústria.
0 autor afirma ainda que grupo aumentou o tamanho da produção, e diminuiu a
quantidade dos aviários consideravelmente, obtendo ganhos maiores de escala, diminuindo
os custos da produção e melhorando a logística, assim, possibilitam aumentarem a
competitividade do setor. Favorece as firmas participantes a entrarem em mercados de alta
competitividade. Eleva se a produtividade das empresas possibilitando-as a competição
internacional.
Conforme Batalha (1990), o setor industrial destaca se pelas pautas de produção e
exportação bastante diversificadas, com auto padrão de competitividade nos mercados
internos e externos. A indústria de transformação é o principal reduto de dinami ,,mo no
interior do setor secundário catarinense.
A indústria de alimentos concentra aproximadamente 20% do produto industrial do
estado; a indústria têxteis aproximadamente 17%; a indústria mecânica com 12%e a
indústria de móveis e madeira com 18% da produção interna.0 setor têxtil também
apresentou capacitação digna, principalmente a firmas do médio vale do Itajal. Para as
numerosas empresas localizadas nestas áreas, a composição de redução de impostos de
importação e a sobre valorização cambial impôs necessidades de mudanças nos elos de
produção têxteis pela enxurrada de importações no período do câmbio valorizado.
(CAMPOS, 2000)
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0 setor de plásticos em Santa Catarina é um pólo industrial bastante desenvolvido,
figura com grande destaque no cenário nacional, com continua expansão da produção
mesma em períodos de crises. Seu perfil permite localizar pelo menos dois segmentos, de
um lado a produção de uso doméstico (como pratos, copos, bandejas descartáveis), e de
outro a fabricação comercial (como garrafas) e também produtos flexíveis (embalagens
plásticas). No sul do estado há particular concentração ligada aos descartáveis.
(GASTALDON, 2000)
De outro lado, há a produção de tubos e conexões que são usadas na construção civil,
e estão localizadas no nordeste do estado principalmente em Joinville. Ao contrario das
empresas da região sul, tem a atuação das empresas de grande porte, que apresentam se
como lideres nacionais.
Segundo Mafra (1993), o estado catarinense também possui com bastante
modernidade produtiva, a indústria de móveis de madeira. Devido seu nível de integração
econômica, ela tem potencial faz concorrência com o mercado internacional. Ficou
fortalecida no período em que o mercado interno apresentou contração, associada A crise dos
anos oitenta. Neste período, o mercado externo estimulou a modernização das empresas do
setor e desenvolveu pólos industriais, como o caso de São Bento Sul e Rio Negrinhos, que
formam um cluster noveleiro.

Na regido de Criciúma, no sul do estado desponta o campo da cerâmica, que está
ligado a produção de pisos e azulejo. Esta região desponta como um verdadeiro cluster
cerâmico, visto que agrega uma grande quantidade de empresas, e envolve atividades
diferentes da cadeia produtiva, e possui alguns fornecedores na condição de multinacionais.
(FABRE, 1999)
Apesar das circunstâncias desfavoráveis, a economia catarinense apresentou bom
desempenho nos anos 90, mantendo posição de destaque no cenário nacional. Os ganhos em
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organização e inovação tecnológica da indústria catarinense foram importantes pra o
aumento da competitividade tanto no cenário nacional como no exterior.

4.2

Exportação catarinense

Em relação ao Brasil, Santa Catarina sempre apresentou significativa participação
no comércio internacional. 0 elevado grau de abertura da economia catarinense, em relação
ao total brasileiro, justifica se por contribuir com 5% do total exportado pelo Brasil, e
constituindo como um dos principais estados exportadores. (MDIC/SECEX, 2004)
Segundo a FIESC (2001), Santa Catarina é superada apenas pelas exportações de
São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Espirito Santo. Esta participação se
mantém ao longo da década de 90. Pode-se observar na tabela 1, uma pequena queda da
participação das exportações do Brasil e de Santa Catarina após 1997 (ano que obteve
recorde de exportação), mostrando assim, o impacto das crises internacionais para economia
catarinense, que somente em 1999, com a desvalorização da moeda nacional, conseguiu
iniciar a recuperação das exportações.
0 comportamento das exportações catarinenses possui semelhança com as vendas do
Brasil ao exterior, e percebe-se o comportamento harmonioso em todo o período (19922003), quando as exportações brasileiras crescem as catarinenses também acompanha,
geralmente em magnitude bastante semelhantes, e quando decrescem, como nos casos de
1998/1999, também mantém a simetria com a economia nacional.
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TABELA 1- Exportações catarinense e brasileira de 1992 a 2003
ANO

BRASIL FOB US$

SANTA CATARINA
US$ FOB

RANKING de SC

VARIAÇA0

PARTIC.% S/

NAS EXPORTAÇÕES

% ANUAL

BRASIL

DO BRASIL

1993

38.554.769.047

2.198 136.186

22,81

5,70

5 LUGAR

1994

43.545.148.862

2.404.689.465

9,40

5,52

5 LUGAR

1995

46.506.282.414

2.652.024.877

10,29

5,70

6 LUGAR

1996

47.746.728.158

2.637.307.832

-0,55

5,52

5 LUGAR

1997

52.994.340.527

2.805.719.160

6,39

5,29

5 LUGAR

1998

51.139.861.545

2.605.306.071

-7,14

5,09

5 LUGAR

1999

48.011.444.034

2.567.364.409

-1,46

5,35

5 LUGAR

2000

55.085.595.326

2.711.702.874

5,62

4,92

6 LUGAR

2001

58.222.641.895

3.028.398.656

11,68

5,20

5 LUGAR

2002

60.361.785.544

3.157.065.225

4,25

5,23

6 LUGAR

2003

73.084.139.518

3.695.786.428

17,06

5,06

6 LUGAR

Fonte MDIC/SECEX
Os países da Unido Européia, da Nafta e do Mercosul concentram a maior parcela
das exportações, mas entre 1992 e 2000, ocorreram algumas mudanças importantes no
destino da produção. Pode-se considerar que há um redirecionamento do comércio exterior
catarinense. Houve uma forte queda das exportações para a União Européia de 1992 para
2000: 37,7 para 26,8% respectivamente.
Com o reinicio das crises internas, principalmente no período de recessão que
caracterizou o começo da década de noventa, e com o processo de integração com o
Mercosul, a exportação voltaram a crescer. Com isso, a União Européia passou a representar
uma parcela menor que os blocos econômicos da Nafta, que teve sua participação do
comércio externo de Santa Catarina incrementada de 19,7% para 28,4% no mesmo período.

--
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Neste período o Mercosul aumentou em cerca de 15% o consumo de produtos catarinense e
a Asia manteve o mesmo índice.
TABELA 2. Exportação Catarinense para os blocos econômicos em 2002 e 2003.
DISCRIMINAÇÃO

2002

2003

% 2003/2002

US$ FOB

PART.% s/TOTAL

US$ FOB

PART.% s/TOTAL

1.169.323.597

31,64

1.066.901.066

33,79

9,6

União Européia

974.086.295

26,36

801.194.279

25,38

21,58

Mercosul

257.355.154

6,96

157.386.313

4,99

63,52

Tigres Asiáticos

135.291.214

3,66

102 707.465

3,25

31,72

Total dos Blocos

2.536.056.260

68,62

2.128.189.123

67,41

19,16

Demais países

1.159.730.168

31,38

1.028.876.102

32,59

12,72

Exportações globais

3.695 786.428

100

3.157.065.225

100

17,06

Nafta

Fonte: MDIC/SECEX
A tabela 3 apresenta, a Argentina, como o pais de maior crescimento nas exportações
catarinense no período de 2002/2003, um salto de 2,89% de participação das vendas de
Santa Catarina para 5%. Devido o pais estar se recuperando de uma forte crise econômica.A
Holanda aparece com um crescimento importante de 67,34%, ampliando para 4,9% de

participação das exportações catarinense.
Devido o grande volume de importação Norte Americano dos produtos Catarinense,
o crescimento de 7,44%, foi o de maior volume de recursos monetários transferidos para o

estado. Os Estados Unidos tem a maior participação das vendas de Santa Catarina, cerca de

30% em 2003, (US$ FOB 1.016.177.412).
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TABELA 3. Principais países compradores de produtos catarinense em 2002 e 2003.
DISCRIMINAÇA0

°A)

2003 US$ FOB

% S/ TOTAL

2002 US$ FOB

56 S/ TOTAL

1.016.177.412

27,5

945.843.959

29,96

7,44

Alemanha

217.603.462

5,89

197.074.511

6,24

10,42

Argentina

185.171.471

5,01

91.096.300

2,89

103,27

Holanda

181.284.320

4,91

108.334.062

3,43

67,34

Rússia

158.657.002

4,29

269.277.610

8,53

-41,08

Reino Unido

151.815.910

4,11

173.377.001

5,49

-12,44

Japão

144.010.904

3,9

124.971.682

3,96

15,23

Franga

123.380.069

3,34

93.096.822

2,95

32,53

Outros

1.517.685.878

41,07

1.153.993.278

36,55

31,52

total exportado SC

3.695.786.428

100

3.157.065.225

100

17,06

Estados Unidos

2003/2002

Fonte: MD1C/SECEX
A pauta de produtos catarinenses exportados tem significativa participação dos
produtos industrializados, principalmente a partir da década de 90, quando a produção dos
produtos industrializada ultrapassou a dos produtos básicos. Os produtos básicos
apresentaram um crescimento na pauta de exportação catarinense até meados dos anos 80

quando atingiram em, 1985 quase 50% do valor exportado. Dai em diante a participação
diminuiu, ponto de, em 2000, não ter sido muito alem de um quarto.
No âmbito dos produtos manufaturado se observa um desempenho exportador
realmente importante. Conforme Batalha (1999), do total das exportações de Santa Catarina
em

1980, aproximadamente 60% era de produtos industrializados, principalmente

manufaturados e 40 % era de produtos básicos. Essa relação inverte-se em 1982 e 1983,

quando as exportações de produtos industrializados reduzem devido as crises econômicas
que assolaram o mundo e principalmente a América Latina.
No inicio da década de 80, as exportações catarinenses também sentiram a crise
internacional, recuperando-se a partir de 1984, voltando a declinar em 1986 e recuperando
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lentamente nos anos seguintes. Percebe se que em 1986, quando houve alto crescimento do
mercado interno, devido à estabilização da economia, fruto do plano cruzado, houve uma
redução das exportações.
A partir de 1995, durante o plano real, com o câmbio valorizado, há uma tendência
de estabilização na economia e inicio de declínio do comércio internacional em 1998 e 1999,
como se pode observar na balança comercial catarinense na tabela 4, foram os anos que
enfrentaram as crises asiáticas e a recessão da América Latina. Mas em 2000 as exportações
voltam a evoluir, e a participação dos produtos industrializados passou a representar 74% do
total exportado, enquanto a exportação de produtos básicos ficou aproximadamente 26%.
(FIESC, 2001)
TABELA 4 -. Balança Comercial catarinense de 1993 a 2003.
ANO

EXPOTAÇA0 (US$1000 FOB) IMPORTAÇA0 (US$1000 FOB)

SALDO

1993

2.198.139

491.469

1.706.667

1994

2.404.689

877.909

1.526.781

1995

2.652.025

1.198.541

1.453.484

1996

2.637.308

1.249.005

1.988.303

1997

2.803.152

1.407.807

1.395.345

1998

1.605.306

1.270.694

1.334.612

1999

2.567.364

883.465

1.683.899

2000

2.711.703

957.133

1.754.570

2001

3.028.399

860.240

2.198.159

2002

3.157.065

931.430

2.225.635

2003

3.695.786

993.641

2.702.145

Fonte: MDIC/SECEX
Também segundo a FIESC, no ano de 2000 o principal produto exportado foi o
moto compressor. Em seguida, vem A. exportação de produtos agro-industriais trabalhado, e
depois vem a indústrias têxteis, cerâmicos, moveis de madeira e papel. Pode-se observar
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elevada concentração das exportações em poucos produtos, os cincos principais produtos
representam, aproximadamente, 33% do total exportado, sendo que somente os motos
compressores representam 10% do total.
A composição dos principais produtos não tem alterado ao longo do tempo. Nos
últimos quatro anos os produtos cerâmicos e de madeira ganharam importância em relação
As exportações do estado. 0 setor moveleiro mereceu destaque nas exportações nos últimos
anos. São Bento do Sul, cidade de Santa Catarina que constitui um dos principais pólos
moveleiro do pais e também é responsável por grande parte das exportações de móveis do
Brasil.
Na década de 80 os setores que mais exportavam eram o setor têxtil e o de produtos
alimentícios, bebidas e fumo, a década de 90 veio para presenciar o crescimento das

exportações dos setores de máquina e equipamentos, animais vivos e mortos, assim como
madeira e cortiça e sua obras, que em

1999 exportavam mais que setores tradicionais

citados.

4.2. I

Empresas e produtos de exportacdo catarinense

Para identificação do porte da empresa, é utilizadas a classificação do SEBRAE
Nacional, e a classificação por atividade econômica segue o código nacional de atividade
empresarial estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estátisca — IBGE.
Os setores de maior expressão, em termos de números de empresas exportadoras são:
madeira, mecânica, imobiliária, vestuário calçados e artefato de tecido. Sao setores onde
micro e pequenas empresas possuem possibilidade de expansão devido As baixas barreiras a
entradas e, ao fácil acesso a tecnologia e baixa necessidade de capital.
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Conforme SECEX/MDIC (2001), região que concentra maior número de empresas
exportadoras é a do vale do Itajai seguida, pela região do norte do Estado. 0 vale concentra
principalmente exportadoras do setor de vestuário, calçado e artefatos de tecido, têxtil,
mecânica metalúrgica e madeira. A regido norte se sobressai nos setores mobiliário,
madeiro, mecânico e metalúrgico. Terceira maior exportadora, a região oeste tem maior
importância na produção de produtos alimentares, madeira e mobiliário.
A região sul exporta principalmente produtos minerais não metálicos, vestuário
calçado e artefatos em tecidos JA a regido serrana têm como principal setor para exportação
o

madeireiro. A grande Florianópolis exporta uma grande variedade de produtos, como

produtos alimentícios, vestuário, calçados, e principalmente, Area de informática.
Apesar da significativa participação das micro e pequenas empresas exportadoras, as

39 empresas que mais exportam representam 70 % do total exportado pelo estado. Deste
total, a maioria é de grande empresas, havendo somente 9 empresas medias. (FIESC, 2001)
As PME's, como pode se analisar na tabela 4, apresentam o maior número de
empresas exportadoras do estado, sendo assim caracteriza, a grande importância das PME's
para o desenvolvimento social e econômico do estado na economia nacional e mundial.
E para Batalha (1999), a importância das PME's para a economia catarinense, no que
se refere ao número de estabelecimentos produtivos, valor de transformação industrial e mão
de obra empregada e a variada pauta industrial dos produtos gerados em Santa Catarina,
explicam por exemplo, algumas características sócios-econômicas do Estado e o bom
desempenho exportador.
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TABELA 5: Numero de empresas exportadoras de Santa Catarina por porte e atividade
econômica, 2000. Classificação nacional de atividade econômica — CENAE: IBGE.
ATIVIDADE ECONÔMICA
Bebidas
Borracha
Construção civil
Couro, peles e similares.
Diversas
Editorial e gráfica
Extração e tratamento mineral
Fumo
Madeira
Material de transporte
Material Elétrico e de comunicação
Mecânica
Metalúrgica
Mobiliário
Papel e papelão
Perfumaria sabões e velas

Produtos alimentares
Produto de plásticos
Prod. Minerais não metálicos
Produtos farmacêuticos
Química
Têxtil
Vestuário, calçado e artefato tecido.
Total
Fonte: FIESC

MICR

PEQ

MED

GRAN

TOT

2
0
0
1
22
1
0
0
24
0
3
27
14
10
2
0
7
6
10
1
0
7
14
151

6
1
0
4
8
0
2
0
95
3
6
57
27
73
7
2
19
19
19
2
12
9
52
423

1
2
0
1
5
2
1
1
44
3
7
21
25
38
18
0
25
15
21
1
6
13
32
282

0
0
0
1
1
0
0
0
8
1
5
3
9
1
4
0
24
6
4
0
0
15
12
94

9
3
0
7
36
3
3
1
171
7
21
108
75
122
31
2
75
46
54
4
18
44
110
950

0 estado possui uma economia exportadora descentralizada, diferente pólos
econômicos espalham-se pelo território catarinense e possibilitam que haja diversas regiões
exportadoras. Dentre as vantagens que a exportação oferece As empresas catarinense, as
principais são, aumento produtividade da produção para poder competir com empresas
internacionais e diminuição da carga tributária para empresas exportadoras,

o que implica

em aumento de escala da produção, que pode ser obtido pela utilização da capacidade
ociosa da empresa

1999)

e pelo aperfeiçoamento do seus processos produtivos. (BATALHA,
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Principais empresas exportadoras do estado de Santa Catarina são: no norte do
estado, mais precisamente em Joinville, a Empresa brasileira de compressores a Embraco S.
A, e em Jaragud do Sul encontra se a Weg industriais S. A.
No setor de alimentos destaca-se, de JaraguA. do Sul, a Bungue alimentos S/A, e de
Itajai, a Seara, Sadia, Perdigão, todas empresas de alta competitividade no mercado externo
e interno. Na área de cerâmicos as principais empresas são, Cecrisa e Eliane da cidade de
Criciúma e Portobello de Tijucas. No ramo das industrias têxteis, destaca se para o comércio
internacional a região de Blumenau e Brusque, com as empresas CIA Hering, Teka
Tecelagem S.A., CIA de Tecidos Coteminas.
E existem outras Areas de empresas que se destacam no mercado internacional são:
Tupy Fundição, Souza Cruz, Buscar ônibus SA, Multibras eletrodomésticos, Intercontinental
Moveis de madeira, no ramo de têxtil temos as empresas, Teka, Tecelagem Kuehnrich, Cia.
Hering, Toalia S.A. indústria têxtil. (MDIC/SECEX, 2001).
As indústrias catarinenses tiveram crescimento em 2002, permeado por pesados
investimentos destinados ao aumento da produção e da exportação. A aplicação intensa de
investimentos em 2001 garantiu o bom desempenho das exportações catarinense.
De acordo com a pesquisa soldagem industrial da Confederação Nacional da
Indústria — CNI (2002), os empreendedores do sul do pais são os mais confiantes com a
recuperação da economia. A crise da Argentina não foi impedimento de investimento da
indústria brasileira, principalmente, para a indústria catarinense.
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TABELA 6-. Exportações catarinenses por capítulos da NCM em 2002 e 2003.
DISCRIMINAÇÃO

cyo

VALOR (US$F0B)
2002

2003

S/TOTAL

2003/2002

2003

Carnes e miudezas comestíveis

810.623.332

817.697.164

22,13

0,87

Reat., cadeiras, máquinas, etc mecânicos

494.816.011

606.477.315

16,41

22,57

Madeira, carvão vegetal e obras de madeira

386.718.522

401.069.120

10,85

3,71

Móveis mobiliário médico-cirúrgico, etc.

290.794.834

339.956.963

9,20

16,91

Máquinas, aparelhos e material elétrico, suas partes

155.794.048

215.254.797

5,82

38,17

Artefatos têxteis confeccionados, sortidos e etc

163.102.268

175.043.492

4,74

7,32

Produtos cerâmicos

137.971.571

159.447.227

4,31

15,57

Papel e cartão, obras de pasta de celulose, etc.

121.186.720

137.770.109

3,73

13,68

Gorduras, óleos e ceras animais ou vegetais, etc.

40.211.496

122.185.850

3,31

203,86

Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados

88.210.523

88.231.650

2,39

0,02

Vestuário e seus acessórios, de malha.

54.353.030

84.527.393

2,29

55,52

Prepar. De carne, de peixes ou de crustáceos, etc.

37.972.721

62.378.931

1,69

64,27

Veículos automóveis, tratores, etc. suas partes

55.210.092

56.375.833

1,53

2,11

Resíduos e desperdícios da indústria alimentar, etc.

2.153.702

51.218.688

1,39

2278,17

Obras de ferro fundido, ferro ou ago.

32.646.789

37.017.569

1,00

13,39

Frutas, casca de cítricos e de melões.

34.185.615

33.454.301

0,91

-2,14

Peles, exceto a peleteria (peles como pelo) e couro.

18.144.127

25.871.483

0,70

42,59

232.969.824

281.808.543

7,63

20,96

100,00

17,06

Outros.
Total das exportações no período

3.157.065.225 3.695.786.428

Fonte: MDIC/SECEX
A recuperação da economia Norte Americana

e da União Européia, e,

principalmente, a abertura catarinense para novos mercados, como Rússia e China, e o fim
do racionamento de energia são fatores que explicam o otimismo dos empreendedores
catarinense em relação a economia.
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Pesquisa da FIESC, junto aos principais exportadores do estado, mostra que o
segmento projeta enceramento no volume exportado vinculado a fatores como abertura de
novos mercados. Na China já estão instalada três empresas catarinenses Embarco, Sadia e
desde fevereiros a WEG.
Novas perspectivas se abriram para o Estado tanto no mercado interno como no
mercado internacional. Como trata em seu artigo Lins (2001), os ganhos de competitividade
por causa reestruturacAo de alguns setores, envolvendo principalmente inovações
tecnológicas e organizacional, eleva a penetração dos produtos catarinense no mercado
mundial.

4.2.2

Dificuldades em exportar pelos portos

Os problemas logísticos em portos obsoletos prejudicam as exportações nacionais, e
em Santa Catarina não é diferente. Os exportadores catarinenses sofreram no ano passado,
com a venda da produção maior do que a capacidade de transportá-la por portos, segundo
FIESC (2005), venderam-se mais espaços nos navios, do que de fato os cargueiros
conseguiam transportar, esse foi apenas urn dos problemas vividos pelas empresas
exportadoras catarinense.
As vendas para o exterior cresceram, e o volume exportado também aumentou, e os
portos não receberam investimentos necessários para ampliar sua capacidade de transporte.
Como obras em portos levam tempo para ficarem prontas, não tem como escoar toda
produção pelos portos e não há saída de curto prazo.
Segundo o Anuário de exportação (2005), as indústrias perderam muito dinheiro
com a falta de infra estrutura nos portos no ano passado .A WEG de Jaraguá do Sul teve que
pagar transporte aéreo para entregar a mercadoria em dia para seus clientes, e a Eliane
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revestimentos cerâmicos de Criciúma, que sofreu com a falta de conteiners, para solucionar
o problema reativaram o porto de lmbituba, por onde escoa 10 % da produção, além de criar
uma logística reativando a estrada de ferro Teresa Cristina até o porto de lmbituba.
Outras empresas exportadoras catarinense enfrentaram a crise portuária no ano passado.
A Bungue Alimentos a maior exportadora de alimentos do Brasil, apresentou também os

problemas com infra-estrutura, devido estradas ruins e a falta de silos não conseguiu
exportar tudo que precisava, este ano esta tentando escalonar bem os prazos renegociando
prazos e investindo em logística.
Como na tabela 6 apresenta o volume das exportações através de portos cresceram,
mas, em proporção menor que o volume de exportações, ou seja, torna mais lento o processo
de exportação pelos portos catarinense, já que são os mesmos equipamentos de transporte
portuário de antes do aumento da quantidade exportada, estão processando um volume
maior de exportação.

Tabela7: Volume de embarques dos portos de Santa Catarina (2000 a 2004)
São Francisco do Sul
ano
US$milhoes fob em mil t
2000
1.694
2889
2001
1.760
3387
2.068
3777
2002
2.223
4150
2003
4679
2004
2.808,20
Itajai
US$milhoes fob em mil t
ano
1329
2000
1.393
2001
1.949
1765
2.514
2525
2002
2957
2003
2.967
3560
2004
3.737,00
Fonte: MDICSECEX

lmbituba
ano
US$milhoes fob em mil t
2000
81
55
2001
104
124
199
2002
103
92
162
2003
2004
147,00
207
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5

INCENTIVOS AS EXPORTAÇÕES DAS PEQUENAS

E MÉDIAS

EMPRESAS CATARINENSES

Nenhum pais tem condição de produzir tudo que sua população necessita, e o
comércio exterior é principal forma de resolver esse problema. A transação econômica com
exterior é importante para a manutenção em um nível positivo de desenvolvimento, a
manutenção dos níveis de emprego, de preços e crescimento. (GUIDOLIN, 1991).

"Diferentes organismos multinacionais tern surgido visando incentivar o
comércio entre as nações. Permanecem em ação os agentes comerciais, as
empresas produtora/exportadoras e as comercializadoras São empresas não
concentradas, devem ser moderna e eficiente, para enfrentar a competição
internacional". (DAEMON, 1993, p.21)

Se por um lado o ganho de escala é fundamental para aumentar o poder de
negociação em nível internacional, a existência de apenas pequenas e médias empresas de
comércio exterior impossibilita a dimensão desejável nas operações.
Seja qual for area mundial que estejamos considerando, continuará sendo necessária
a atuação das pequenas e médias empresas no comércio exterior. Isto realmente acontece em
nosso pais como também em países de grande desenvolvimento.
De acordo com Szapiro (2001), o processo de concretização e formação de cultura
exportadora no seguimento das pequenas e médias empresas é muito moroso e a
pulverização das ações governamentais e institucionais deixa o empresariado desconfiado
em relação a adoção de determinado projetos, fazendo com que muitas empresas deixem de
exportar, não por possuir potencial para isso, mas por não possuir informações necessárias
para desenvolver esse processo.
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Tendo em vista o problema de carência de garantias reais por parte das PME's, o que
representa um dos mais sérios obstáculos ao desenvolvimento dessa estrutura empresarial no
pais, toma se necessário à criação de um mecanismo capaz de solucionar tal problema de
financiamento, por parte dos órgãos responsáveis pelas políticas de financiamento a
produção.

5.1

Órgãos de incentivo As exportações

O governo brasileiro conta com uma série de órgãos e ferramentas de apoio ao setor
exportador. A seguir são apresentadas as instituições que possui maior importância em
ralação ao incentivo das exportações das pequenas e médias empresas nacionais.

5.1.1 Câmara de Comércio Exterior (CAMEX)

E presidida pelo Ministro do MDIC, sendo composta por mais seis ministérios (Casa

Civil, Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão; Relações Exteriores e Agricultura,
Pecuária e Abastecimento). Segundo MDIC (2005), cabe a CAMEX desenvolver políticas

relativas ao comércio exterior de bens e serviço. Todas as ações da instituição visam
inserção competitiva do Brasil na economia internacional, através da coordenação de todos

os órgãos que trabalham no comercio exterior, no âmbito das atividades de importação e
exportação.

Para Mattos (2005), no âmbito da CAMEX, foi dado inicio à implementação das
medidas de apoio ao financiamento e garantia das exportações brasileiras anunciadas pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República no 23° Encontro Nacional de Comércio
Exterior — ENAEX; III.. Os trabalhos dos Fóruns de Competitividade têm reflexos
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importantes na modernização da indústria nacional, especialmente no esforço do exportador,
de novidade tecnológica e de geração de empregos e renda, características em que as PME's
destacam se. Além da conclusão e o lançamento do Documento de Diretrizes de Políticas
Industriais, Tecnológicas e de Comércio Exterior, para discussão com a Sociedade, em que
se conclui, que as PME's tem papel fundamental no desenvolvimento econômico..

5.1.2 Agencia de Promoção das Exportações (APEX/Brasil)

A fim de fortalecer as vendas externas de bens e serviços brasileiros, houve a criação
e implantação da Agencia de Promoção de Exportações - APEX-Brasil, em substituição
Agencia de Promoção de Exportações — APEX, então vinculada ao Serviço Brasileiro de
Apoio As Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE.
A criação foi autorizada pela Medida Provisória n. ° 106, de 22 de janeiro de 2003, e a
implantação foram efetuadas nos termos do Decreto n. ° 4.584, de 5 de fevereiro do mesmo
ano. Com a autonomia conferida à nova entidade, a APEX/Brasil atendeu maior número de
empresas e projetos de exportação, ampliou o acesso a outros mercados para empresas
brasileiras, que teriam dificuldade em exportar.
A missão da APEX é desenvolver e apoiar programas que promovam o comércio
internacional, de produtos e serviços brasileiro, em especial da pequena e média empresa.
A função essencial da agencia é descobrir mercados para bens e serviço brasileiro e cooperar
com empresariado brasileiro, sempre com o objetivo de aumentar o volume de exportações.
0 trabalho de promoção comercial desenvolvido pelo Ministério com o suporte da
APEX-Brasil, criada e implantada em 2003, resultou no fechamento de negócios no valor de
US$ 400 milhões, por meio de 8.196 pequenas e médias empresas no Brasil, estimando-se
só para essa iniciativa, a geração de 112.000 novos postos de trabalho. (APEX, 2005)
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5.1.3 Entidades Privadas

Câmaras de Comércio, Entidades de Classe, Sindicatos, Associações e Cooperativas,
que em conjunto com o Governo Federal, desenvolvem ações visando a inserção
internacional principalmente das MPME's.
0 comércio exterior brasileiro é composto por entidades governamentais e não
governamentais. Instrumentos responsáveis pela definição de estratégias políticas e gestic,
das atividades relativas ao comércio exterior, promoção comercial, além da execução de
programas que proporcionem As empresas brasileiras oportunidades de competir em
condições mais parelhas com empresas de outro pais.

5.2 Instituições Financeiras

5.2.1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, ex-autarquia
federal criada pela Lei n° 1.628, de 20 de junho de 1952, foi enquadrado como uma empresa
pública federal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, pela Lei
n°5.662, de 21 de junho de 1971.0 BNDES é um órgão vinculado ao MDIC e tem como
objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do pais. Desta
ação resultam a melhoria da competitividade da economia brasileira e a elevação da
qualidade de ida da sua população.

A longo de sua história, o BNDES vem financiando os grandes empreendimentos
industriais e de infra-estrutura tendo marcante posição no apoio aos investimentos na
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agricultura, no comércio e serviço e nas micro, pequenas e médias empresas, e aos
investimentos sociais, direcionados para a educação e saúde, agricultura familiar,
saneamento básico e ambiental e transporte coletivo de massa.
Suas linhas de apoio contemplam financiamentos de longo prazo

e custos

competitivos, para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercialização
de máquinas e equipamentos novos, fabricados no pais, bem como para o incremento das
exportações brasileiras. Contribui, também, para o fortalecimento da estrutura de capital das
empresas privadas e desenvolvimento do mercado de capitais.
As linhas de apoio financeiro e os programas do BNDES atendem As necessidades de
investimentos das empresas de qualquer porte e setor, estabelecidas no pais. A parceria de
instituições, com agências estabelecidas em todo o pais permite a disseminação do crédito,
possibilitando um maior acesso aos recursos do BNDES. (BNDES, 2005)

5.2.2

Banco de Fomento do estado de Santa Catarina S/A (BADESC)

0 banco de desenvolvimento catarinense promove a ampliação das empresas
catarinense.Buscar através de suas iniciativas financeira e de suporte, elevar a
competitividade e a produtividade da firmas catarinense.

5.2.3

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

0 BRDE é uma instituição financeira pública de fomento criada pelos Estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em 15 de junho de 1961. Organizado como

autarquia interestadual, o Banco conta com autonomia administrativa e personalidade
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jurídica próprias. Como autarquia, com capital partilhado igualmente entre os EstadosMembros, seu acervo integra o patrimônio desses Estados, que são subsidiariamente
responsáveis por suas obrigações. (MRE, 2005)

Sua Area de atuação é a Regido Sul do Brasil e, para tanto, possui agências em Porto Alegre
(RS), onde também se situa sua sede, Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Cada agência é
responsável pela condução dos negócios no respectivo Estado.

5.2.4

Banco do Brasil (BB)

Entidade financeira que apoia o empresariado em seu acesso ao mercado
internacional. Em sua estrutura de apoio encontra se o programa de apoio as exportações —
PAE, englobando consultoria em negócios internacionais, onde os empresários recebem uma

consultoria de um gerente de negócios internacionais e conta com todos os instrumentos de
apoio de crédito as MPME's. 0 banco atua como agente financeiro do Programa de apoio a
Exportações Brasileiras —PROEX

5.3 Suporte Informacional aos Exportadores

5.3.1 Aliceweb

Este sistema foi criado pela SECEX, e segundo o próprio CAMEX (2005), com o
objetivo de dinamizar a informação dos dados estatísticos do comércio exterior brasileiro.0
Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior — ALICE, totalmente
acessível via Internet, no endereço www.aliceweb.mdic.gov.br , constituindo instrumento

fundamental de apoio à tomada de decisões dos setores do comércio exterior no Brasil e no
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exterior A fim de difundir as informações de comércio exterior e ampliar a capacitação dos
agentes promotores das exportações brasileiras, Dentre as ações de maior relevância,
destaca-se a Promoção de Encontros de Comércio Exterior — ENCOMEX, na qual cerca de
9.962 profissionais tiveram contato com informações sobre comércio exterior e puderam
conhecer atividades desenvolvidas pelo Governo Federal e por várias entidades parceiras.

5.3.2

Sistema Integrado de Comércio Exterior do Banco Central (SISCOMEX)

O SISCOMEX é o Sistema Integrado de Comércio Exterior - foi criado com o

objetivo de informatizar os procedimentos de comércio exterior, agilizando

e

desburocratizando os processos para os empresários e possibilitando as autoridades exercer
controles e obter dados estatísticos do comércio exterior. Sendo assim, órgãos gestores do
Comércio Exterior no Brasil, como a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX),

o

Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), a Secretaria
da Receita Federal (SRF) e o Banco Central (BACEN), interagem trocando dados e
informações acompanham e controlam as operações de importação e exportação. (CAMEX,
2005)
O SISCOMEX, conforme os textos encontrados no CAMEX, permite que algumas

operações especificas, que necessitam de autorização prévia ou anuência de outros órgãos,
possam ser realizadas com maior rapidez.
Todos os agentes envolvidos com o Comércio Exterior, incluindo empresas importadoras e
exportadoras, podem ser usuários do sistema, podendo acessar o SISCOMEX dentro de seus
próprios estabelecimentos. Para isso, basta que se habilitem junto à Receita Federal.
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Outra medida de simplificação foi A. implantação do denominado SISCOMEX Web,
que facilitou o acesso ao sistema de Registros de Exportação (RE), sobretudo as pequenas e
médias empresas.
Além disso, o funcionamento do SISCOMEX foi aprimorado de modo a garantir
ambiente cada vez mais compatível e adequado ao crescente interesse das empresas
brasileiras em participar da atividade exportadora. Destaca-se principalmente o Modulo
Drawback Eletrônico que passou a ser acessada via Internet, por meio de aplicação web e

incorporou, em 2003, o módulo de baixa de operações cursadas ao amparo do Regime
Aduaneiro Especial de Drawback, viabilizando

inúmeras operações de exportação.

(BACEN, 2005)

5.4 Programas e projetos de apoio às exportações

O Governo Federal disponibiliza as empresas, um grande número de programas
econômicos específicos de apoio as empresas, que procuram comercializar seus produtos no

exterior. E de acordo com Brasil (2003), e MD1C (2005) destacam se:

5.4.1

Portal do Exportador

Lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exteriores
(MDIC), em 2001 foi criado visando disponibilizar ao meio empresarial o maior número de
informações possíveis relacionada com comercio exterior. Voltada principalmente as
PME's, podem ser encontrados programas de apoio, feiras e eventos, oportunidades

comerciais, financiamentos seguros e crédito, entre outros elementos, primordial para a
internacionalização das empresas.
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5.4.2 Aprendendo a Exportar

Do MDIC/SECEX, destinado a passar informações de forma interativa para que o
empresário possa desenvolver um fluxograma de exportação. Conta com parcerias de outras

entidades governamentais, como a Agência de Promoção as Exportações — APEX e Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI, atuando com o objetivo de apoiar a cultura
exportadora e incentivar as PME's a ingressarem no comércio internacional

5.4.3

Projeto Radar Comercial

Também é um programa do SECEX, com o objetivo de aumentar as exportações brasileira,
identificando mercado e produtos que venham a incrementar a pauta exportadora.
Desenvolvimento do Sistema Radar Comercial pela SECEX/MDIC visa oferecer aos órgãos
do Governo e aos agentes econômicos ligados ao comércio internacional importante
ferramenta de inteligência comercial que poderá, em muito, contribuir para melhor orientar o
direcionamento das ações de promoção comercial e dos investimentos voltados para
exportação.
0 Programa Defesa Comercial tem por objetivo defender a indústria doméstica de práticas
predatórias de comércio realizadas por terceiros países, sendo uma garantia para o
aperfeiçoamento do processo de abertura comercial. Ao afastar o dano causado pelas
práticas desleais de comércio, a defesa comercial permite a absorção apenas dos benefícios

da abertura, proporcionando à indústria doméstica o ambiente propicio para o seu
aprimoramento e para a sua modernização.
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5.4.4 Projeto Rede Nacional de Agentes de Comércio Exterior - REDEAGENTES

0 projeto que em 2003 capacitou cerca de 2.000 profissionais com o objetivo de participar

do comércio internacional.

0 REDEAGENTES, acessível, via Internet, no site

www.redeagentes.Gov .br, foi desenvolvido pelo MDIC em parceria com a APEXBrasil, o

Ministério do Trabalho e Emprego — MTE e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
— SENAI, sendo, em 2003, colocado entre as 15 melhores experiências premiadas como

boas praticas pelo 8° Concurso na Gestão Pública Federal, promovido pela Fundação Escola
Nacional de Administração Pública — ENAP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. Foram confeccionados e distribuídos 115.000 exemplares de Material Técnico para

Orientação ao Exportador, com destaque para o software "Aprendendo a Exportar".

5.4.5

Exporta fácil

Ferramenta dos correios que viabiliza soluções logísticas que simplificam as
exportações brasileiras. Garantia de segurança, além de uma alternativa para as micros,

pequenas e médias empresas (MPME's) que não exportam grandes volumes de mercadoria.

5.4.6

Programa de apoio tecnológico à exportação (PROGEX)

Do Ministério da Ciência e Tecnologia — MCT, do Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio — MDIC, da Secretaria Executiva da Camara do Comércio Exterior -
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CAMEX e demais instituições, visando um aporte as MPME's em relação aos serviços
tecnológicos, para alavancar exportações.

5.4.7 Programa Especial de Exportação (PEE)

Lançado oficialmente em 1998 tem o objetivo de juntar os esforços para o equilíbrio
da balança comercial e ampliação das exportações no pais. Através deste programa, o
governo federal identifica empreendimentos do setor produtivo com potencial exportador, E
busca ampliar seu espaço no mercado externo.

5.4.8

Programa de Geração de Negócios Internacionais (PGNI)

Instalado pelo Banco do Brasil, em parceria com Governo Federal, com o objetivo de
aumentar as exportações e os negócios internacionais Banco do Brasil, através de seus
gerentes especializados em comercio exterior, prestam serviço personalizado as empresas
em todas as fases de exportação.

5.4.9

Programas de Novos Pólos de Exportação (PNPE)

Presta apoio nas Areas tecnológica e mercadológica, para setores com prospeção
exportador, possibilitando o engajamento, sobre tudo das empresas de menor porte, nas
atividades de exportação. Busca estimular a mentalidade para exportação buscar novos
mercados e diversificar a pauta de exportação brasileira.

5.4.10 Programa de Financiamento às Exportações (PROEX)
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Proporciona as empresas brasileiras condições de financiamento equivalentes is do
mercado externo .0 financiamento é concedido diretamente ao exportador ou ao importador
de bens e serviços brasileiros, em duas modalidades, financiamento e equalizaçao. Realizado
exclusivamente pelo Banco do Brasil com recursos do Tesouro Nacional.
A equalização de taxa de juros é a modalidade de crédito, realizada pelas instituições
financeiras, na qual o PROEX paga parte dos encargos financeiros, tornando os equivalentes
Aqueles praticado no mercado internacional. No que concerne ao Programa Financiamento

As Exportações, executado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social —
BNDES, foram aplicados R$ 11,9 bilhões, com uma contribuição importante ao setor

industrial. Este Programa está organizado nas Ações Financiamento a Pequenas e Médias
Empresas para Exportação, Financiamento de Longo Prazo As Exportações e Financiamento
e Equalização de Juros para Promoção das Exportações — PROEX — Lei n.° 10.184/2001.

5.4.11 Câmbio Simplificado (SIMPLEX)

a simplificação nos procedimentos operacionais de câmbio e comercio exterior, a
fi m de permitir que o fechamento de câmbio das exportações realizadas, até o limite de USD
10 mil, seja efetuado mediante simples assinatura do exportador (pessoa física ou jurídica),

no boleto correspondente a operação.
A transação além de dispensar a exigência da formalização do contrato de câmbio no
SISBACEN, reduz o número de campos e informações necessárias ao registro da exportação

no SISCOMEX. 0 pagamento dessas operações poderá ser pago com a utilização do cartão
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de crédito internacional emitido no exterior, assumindo a administradora a responsabilidade
sobre o câmbio.

5.4.12 Programa de apoio as Micro, Pequenas e Médias Empresas.

0 Programa Desenvolvimento de Micro, Pequenas

e Médias Empresas, do

Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, MDIC (2005), tem o
objetivo de fortalecer este segmento empresarial por meio de

instrumentos de

financiamento, aval, crédito, infra-estrutura, capacitação e assessoramento, com vistas
capacitação para formalização e redução da taxa de mortalidade das empresas nos primeiros

anos de existência.
As Ações no âmbito deste Programa, Estudos para a Promoção de Micro e
Pequenas Empresas, Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas,
Capacitação de Multiplicadores para Gestão de Micro e Pequenas Empresas e Estruturação

de Núcleos Produtivos do Segmento Artesanal, estão voltadas para a geração de emprego e
renda por meio da construção de barracões industriais para abrigar incubadoras de empresas,
da realização de feiras para a comercialização de artesanato em várias regiões do pais e da
promoção de reuniões plenárias do Fórum Permanente de Microempresa e Empresa de

Pequeno Porte, relançado em junho de 2003.
Os trabalhos do Fórum contemplaram ações no sentido de: a) (apoiar a promoção de
tecnologia e inovação tecnológica), b)(formar e capacitar empreendedores; c) (promover as
exportações e inserção internacional das micro empresas e empresas de pequeno porte; d)

(aprimorar o marco legal das micro empresas e empresas de pequeno porte e racionalização
burocrática; e, e) (inserção das micro empresas e empresas de pequeno porte no universo

digital e gesti o da informação.
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No âmbito da Ação Apoios A Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas
foram aprovados a construção de 15 Barracões Industriais para abrigar Incubadoras de
Empresas, facilitando dessa forma a multiplicação da prática empreendedora em sua fase
inicial, que compreende sua instalação física e a segurança necessária para planejamento de

curtos e médios prazos. Trata-se de uma política pública que propicia condições de
mobilização em favor do crescimento, aproveitando a capacidade técnica empreendedora e

criadora da sociedade.
0 Programa Micro, Pequena e Média Empresa — MPME, gerido pelo BNDES,
totalizou em 2003 um desembolso no apoio As MPME de R$ 10.023 milhões, o que

representa um crescimento de 20% em relay d- o ao ano anterior. Isto refletiu no acréscimo da
participação relativa das Micro, Pequenas e Médias Empresas no total dos desembolsos do

BNDES, que cresceu de 22% em 2002 para 28% em 2003.
Segundo o BNDES (2005), foram realizadas mais de 96 mil operações, sendo mais
de 90 mil com micro e pequenas empresas. 0 destaque principal é que esse crescimento
ocorreu na demanda das pequenas empresas comerciais e industriais pelos produtos
FINAME e BNDES Automático, e também em operações agrícolas. Destaque também para
o incremento nas operações de Financiamento A Exportação das MPME, que cresceram em

mais de 17% no ano de 2003.
As ações de financiamento As Pequenas e Médias Empresas geridas pelo Banco do
Brasil, totalizaram um desembolso de R$ 2,002 bilhões (linhas para investimento) e R$ 10,8
bilhões (linhas capitais de giro). A ação de financiamento As Pequenas e Médias Empresas

geridas pela Caixa Econômica Federal totalizou um desembolso de R$ 4,1 bilhões.
1-lá uma disparidade entre a regido sul e o resto do pais em relay d- o a distribuição de
recursos dos programa do governo federal em infra-estrutura. Segundo o IBGE (2004), a
região sul do Brasil tem a segunda colocação na participação do PIB, com 17.7 %, perdendo
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somente para região sudeste que apresentou 56.3 % do PIB. Tem sido responsável pelos
sucessivos saldos positivos na balança comercial brasileira. 60 % do saldo de US$ 72, 2
bilhões de saldo de 1999 até 2004, foi produzido pelos Estados da regido sul,42,6 bilhões de

saldo.
E em relação aos destinos dos recursos do governo federal para investimento em

infra-estrutura, a região sul é a ultima colocada recebendo apenas 2,3 bilhões, de 1999-2003,
menos que todos as regiões. JA o nordeste que possui a terceira economia nacional em
participação do PIB, é a região que mais recebe recursos da união, 5,9 bilhões para investir

em infra-estrutura, mais até mesmo da regido sudeste que é a maior potência do pais e
recebe 5,6 bilhões.

5.4.13 Carta de Crédito de Exportação

Carta de Crédito de Exportação é a abertura de crédito documentário onde aparecem
descritas as condições em que a operação deve ser concretizada e um banqueiro que se
compromete, por ordem e conta de seu cliente, a pagar a mercadoria, mediante a
apresentação dos documentos representativos da transação.

A carta de crédito, para Tavares (2000), pode ser definida como uma ordem de
pagamento condicionada, isto 6, o exportador fará jus ao recebimento se atender a todas as
exigências por ela estipuladas.A Carta de Crédito de Exportação é a modalidade de
pagamento que oferece maior respaldo ao exportador, afinal, envolve operação garantida por
um ou mais bancos que se responsabilizam pelo pagamento, caso sejam atendidas todas as
exigências estipuladas no documento.
Carta de Crédito de Exportação é um serviço prestado a exportadores brasileiros com
base em cartas de crédito abertas no exterior por banqueiros estrangeiros, garantindo, assim,
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o recebimento do valor correspondente A exportação. Quando uma de nossas agências no

Brasil aceita uma carta de crédito, ela não está se comprometendo a receber diretamente do
importador, mas sim do banco que a emitiu. Por isso a transação é garantida. Se o
importador não pagar, o problema passa a ser do banco que lhe deu a carta de crédito.

5.4.14 Telecentros de Informação e Negócios (TIN)

Juntamente com o Programa Comércio Eletrônico, desenvolveu-se o projeto
"Telecentros de Informação e Negócios" — TIN, que visa a inclusão digital do micro

empresas e pequeno porte. A realização do projeto está baseada em parcerias, com a CN1,
CNC, CONFEA, SEBRAE, UNESCO, Ministério das Comunicações, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Cultura, Ministério Extraordinário da
Segurança Alimentar e Combate A Fome, Instituto da Tecnologia da Informação/PR, Banco

do Brasil, CAIXA, BNDES, BASA, BNB, EMBRAPA, CODEVASF, CENDOTEC e
ITAIPU Binacional, que prestam apoio tecnológico e financeiro.
0 TIN é uma ferramenta de apoio e capacitação do empreendedor empresário,

trabalhador e sociedade em geral. 0 MDIC, como proponente, por meio do Fórum
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, coordena a implantação,
acompanha a execução, seleciona as instituições participantes e estabelece os conteúdos que

serão ofertados nos Telecentros. Instituições parceiras prestam apoio tecnológico e
financeiro ao projeto, fornecendo equipamentos, doando software, oferecendo suporte
técnico e material A instituição beneficiada com o Telecentro. À Instituição beneficiada

cabe a administração e a operação do Telecentro. Tais Telecentros oferecem condições de
acesso As novas tecnologias de informação e comunicação, em especial, A Internet.
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O empresário e a população em geral podem participar de programas de capacitaçâo
e treinamento, obter informações sobre temas como comércio exterior, empreendedorismo,
comércio eletrônico, oportunidades de negócios, tecnologia e inovação, financiamento e
créditos, etc. Neste sentido, cria oportunidade de negócios e trabalho que induzam ao
crescimento na produção e geração de emprego e renda.
Durante o ano de 2003, foram instalados 26 TIN e a Rede de Telecentros de
Informação e Negócios atingiu 28 unidades em operação espalhadas pelo Território
Nacional. Foi inaugurado o Portal da Rede de Telecentros de Informação e Negócios que
oferta conteúdos de interesse dos empresários e disponibiliza informações e serviços em
meio digital.

5.4.15 Fundo de Garantia de Promoção da Competitividade (FGPC)

Gerido pelo BNDES, tem por objetivo oferecer garantia para o risco das operações
de financiamento realizadas, direta ou indiretamente — através de agentes financeiros, pelo
BNDES e pela FINAME, quando voltadas para micro e pequenas empresas ou para médias
empresas exportadoras ou fornecedoras de insumos utilizados em produtos exportados.
Cabe ao BNDES a gestão de seus recursos, na busca continua de seu maior objetivo, a
competitividade do pequeno empreendedor, para assim contribuir no desenvolvimento do
Brasil. Em 2003, com 803 milhões aprovados em operações, o Banco efetuou despesas com
honra de aval da ordem de R$ 30,9 milhões. Também durante o ano de 2003, foi

implementada nova regulamentação quanto aos procedimentos operacionais do FGPC
visando dar maior transparência e melhor acompanhamento de sua performance
administrativa e financeira. A partir destas novas medidas aumentaram a segurança
operacional na gestão do Fundo.
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5.4.16 Seguro de Crédito A Exportação

o seguro contratado pelo exportador brasileiro contra o risco de não pagamento de
seus compradores no exterior, por motivo de falência ou de simples mora. A seguradora de
crédito emite uma apólice para cobertura contra riscos comerciais relativos A exportação de
produtos, cujo prazo de faturamento não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias. Caso
necessário, poderá ser estendida até 2 (dois) anos mediante endosso da apólice.
A Seguradora Brasileira de Crédito A Exportação (SBCE), disponibiliza a concessão
de limites de crédito individuais para cada um segurado. 0 dispositivo legal ,o percentual de
cobertura é de (85 %)do valor da fatura.
Havendo sinistro, ou seja, o não pagamento pelo importador, devera notificar
imediatamente a SBCE para recuperação do débito, ou prorrogar o vencimento para dar
chance ao comprador de pagar sem desgaste de uma cobrança pela seguradora. As despesas
com advogados internacionais e tramites jurídico, correm por conta do seguro. Além de
outros benefícios, o seguro de crédito facilita o acesso ao financiamento como, o ACE e
PROEX, já que pode ser aceito como garantia pelas instituições financiadoras.

5.4.17 Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec)

0 Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec) tem como
finalidade conceder incentivos A implantação ou expansão de empreendimentos industriais e

agroindustriais que venham gerar emprego e renda em Santa Catarina. Trata-se da
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postergação do recolhimento total ou parcial do ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) a ser gerado pelo empreendedor.

5.4.18 Estart Export

Para auxiliar as empresas que acreditam na exportação, mas que não possuem as
competências internas necessárias, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina

(FIESC), através do Centro Internacional de Negócios (CIN), recentemente desenvolveu o
Start Export. Um programa que objetiva preparar as empresas catarinenses para o comércio
exterior, fomentando a exportação e assim contribuindo para o crescimento econômico

sustentável de Santa Catarina.

5.4.19 Outras iniciativas do governo

Os governos Federais e Estaduais promovem missões econômicas de promoção do
comércio para o exterior, onde empresários e politicos importantes fazem a comunicação
entre os mercados, promovem os produtos nacionais e tentam fechar acordos de cooperação
entre as economias, visando incrementar o volume de exportações.
No entanto, as pequenas e médias empresas, decorrente dos negócios feito pelo
Banco do Brasil, permitem alcançar que na maioria, as PME's não sabem como exportar, e
desconhecem os instrumentos de apoio disponibilizados, programas de exportação, linhas de
financiamento, não acreditam na política do governo a ponto de investir no desenvolvimento
de novos produtos, serviços e construção de projeto voltada para o comércio internacional,

não crêem nas vantagens em ampliar o comercio com exterior.
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Na esfera internacional, foram intensificadas negociações de acordos comerciais,
envolvendo a União Européia, Africa do Sul e Índia, destacando-se a assinatura de acordos
de livre comércio entre o Mercosul e Peru e Mercosul e demais países da Comunidade
Andina. No Mercosul, foram promovidas diversas rodadas de encontros bilaterais entre
Vice-Ministros de Comércio, em especial com a Argentina, proporcionando a solução de
temas comerciais ha muito pendentes.
No âmbito das negociações da Rodada de Doha da Organização Mundial do
Comércio (OMC), bem como da Area de Livre Comércio das Américas (ALCA), o Brasil
assumiu papel de liderança destacada para a defesa do equilíbrio destas negociações para
que as mesmas sejam direcionadas para tratar de temas de real interesse comercial para o
nosso pais. (MATTOS, 2005)

5.5 Alternativas de produção das pequenas

e

médias empresas catarinense para a

competição internacional.

Para Carneiro (1982) a educação é a preocupação de todas as coletividades, uma vez
que a sobrevivência da vida social, sua continuidade, estabilidade e progresso econômico e
social, dependem da visão coletiva.
Assim como o Carneiro, na percepção proposta por Flores (2002), ele afirma que é
necessário que haja maior participação na vida social, que exista uma preparação mental do

homem não só para melhor aproveitar as sua possibilidade intelectual, como também para
melhor integração dentro dos atuais futuros padrões de comportamento.
Assim como o homem tem que ser educado para que consiga aproveitar melhores as
oportunidades existentes no ambiente, as empresas também devem buscar a melhor forma
para que permaneçam no mercado e obtenham sucesso.

72

O SEBRAE constatou que, em decorrência do seu porte, pequenas e médias

empresas apresentam certo "complexo de inferioridade", não se sentindo capazes de atuarem
sozinhas no mercado internacional.
Para que consigam, portanto, integrar-se no mercado internacional, as estas precisam
organizar-se em grupos e atuar em conjunto, buscando competitividade no mercado. Estas
empresas podem utilizar formas de comercializar conjuntamente, sob forma de cooperativas,
consórcios ou arranjos produtivos, dependendo, assim, menos de iniciativas governamentais,
o que vem se intensificando no final da última década.

5.5.1 Arranjo Produtivo Local (APL)

Uma das alternativas de produção das empresas de pequenos portes para atingir o
mercado externo, são os arranjos produtivos locais. Os arranjos produtivos locais são
aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, e que apresentam
especialização produtiva Além de manterem algum vinculo de articulação, interação,
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo,
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. (SEBRAE, 2005)
Esta forma de produção é definida ainda pelo SEBRAE como sendo a existência da
aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma atividade
produtiva principal. Para isso, é preciso considerar a dinâmica do território em que essas
empresas estão inseridas, tendo em vista o número de postos de trabalho, faturamento,
mercado, potencial de crescimento, diversificação, entre outros aspectos.
Portanto, o Arranjo Produtivo Local compreende um recorte do espaço geográfico
(parte de um município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, vales, serras, etc.) que
possua sinais de identidade coletiva (sociais, culturais, econômicos, politicos, ambientais ou
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históricos). 0 objetivo do Sebrae ao atuar em Arranjos Produtivos Locais é promover a
competitividade e a sustentabilidade dos micros, pequenos e médios negócios, estimulando
processos locais de desenvolvimento.
Existe segundo o autor a dificuldade de fazer com que os pequenos e médios
empresários concorrentes trabalhem em conjunto, com o objetivo de atingir o mercado
internacional, para que isso aconteça, as PME precisam analisar os projetos em longo prazo

e saber trabalhar em conjunto, não querer privilegiar-se somente sua empresa com a
formação e esquecer do grupo.

5.5.1.1 Exemplo de APL em Santa Catarina

Um exemplo de APL que melhora a gestão, no treinamento da mão-de-obra e na
integração, pode ajudar as pequenas empresas a crescer e ganhar espaço no mercado
internacional. É o exemplo dado pelo SEBRAE (2005) com o caso do Arranjo Produtivo
Local (APL) de calçados de Sao João Batista, uma cidade de 18 mil habitantes localizada a
cerca de 80 quilômetros de Florianópolis, que responde hoje pela maioria da produção
calçadista catarinense e ream 400 das 500 empresas do setor no estado.
Os empresários dos APL viram a produção e as vendas dar um salto de 40% no ano
passado, de 14 milhões de pares em 2003 para 20 milhões em 2004. Os embarques para o
exterior também aumentaram 10%, somando 4,4 milhões de pares, 20% de tudo o que foi
produzido no estado.0 crescimento, no entanto, foi preparado um ano antes, em 2003,
quando teve inicio o APL.
Organizado em conjunto pelo Sebrae, Prefeitura de São João Batista, Governo do
Estado de Santa Catarina e pelos próprios fabricantes, o arranjo produtivo investiu R$ 3
milhões em 22 ações de treinamento dos trabalhadores, cursos de administração, gestão e
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design. o setor de calçados na cidade crescia desordenadamente e sem integração, como
afirma, Sérgio Fernandes Cardoso, agente de articulação do Sebrae no APL.
0 arranjo produtivo teve inicio com a adesão de 12 empresas no início de 2003, mas
agora já envolve 130 fabricantes. Inclui desde os pequenos ateliês, que produzem apenas
partes especificas dos calçados, as chamadas zmontadorasL, que reúnem os componentes e
finalizam o produto. Especializada em sapatos femininos, que representam 95% da produção
do município, a indústria emprega 15 mil pessoas na regido. Só no ano passado foram
contratados 3,8 mil novos trabalhadores, de acordo com o Sindicato das Indústrias
Calçadista de São João Batista.
Os pianos dos organizadores do APL para este ano incluem a expansão dos cursos de
formação e até de unidades de fabricação para cidades próximas de Sao João Batista, como
Nova Trento, Canelinha e Tijucas para ajudar a suprir a carência de mão-de-obra
especializada que já aparece no município, criando um vale do calçado na região.

5.5.2 Consórcio de Exportação

O consórcio de exportação, conforme a FIESC (2005), é um agrupamento de

empresas com os objetivos em comuns, reunidas em uma entidade estabelecida legalmente.
Esta entidade está registrada para não obter fins lucrativos, e assim, definem como irão
atuar em conjunto, com o objetivo de melhorar a oferta de produtos exportável.
A formação de Consórcio tem por objetivo a associação de empresas com interesse
voltado para a exportação. Os Projetos de Consórcio podem apoiar a formação de um
consórcio para a exportação e as 46'es de promoção de exportação dos produtos das
empresas consorciadas.
A agência de promoção a exportação APEX desenvolveu uma metodologia de
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formação e de apoio financeiro a consórcios de exportação. A APEX apoia as iniciativas em

conjunto com SEBRAE, como a capacitação da mão de obra especializada no comércio
internacional, participação de feiras comerciais pesquisa de mercado.
Existem diferentes tipos de consórcio, e as empresas que participam em algum tipo
de consórcio, e conforme Minervini (1997), podem obter vantagem na formação de
consórcio, como viabilizar o capital para investir no melhoramento da qualidade dos

processos produtivos, e na promoção na entrada de novos mercados, e aumento da
capacidade de produção. Aumentar o poder de barganha junto aos fornecedores, com os
clientes, os bancos e entidades do governo e de estabelecer economias de escala, diminuindo
os custos unitários dos produtos, e despesas de exportação.
Para Caseres (2001), um dos objetivos dos consórcios de exportação é viabilizar a
participação das pequenas e médias empresas nas exportações, através da redução dos seus

custos, e o estimulo ao fortalecimento de um agrupamento avançado de empresas de
obtenção.

Além das dificuldades tradicionais de instalação de um consórcio de exportação
relacionadas com porte das empresas, há o conflito de indenidade das empresas participantes
contra a imagem do grupo. É muito dificil conseguir um grupo homogêneo na pratica. Antes
de se formar os grupos de consorcio, devem se analisar a capacidade de produção, fazer as
adequações do produto, analisar posição econômica do associado e dos mercados alvos alem

de fazer um estudo da viabilidade técnica comercial da oferta da região. Ao longo das
negociações iniciais haverá uma seleção ou filtragem natural, ate chegar as empresas que

trabalharão.
Conforme os estudos de Burigo (2000), nos consórcios formados, identifica-se a falta
de preparo dos empresários, para o trabalho em grupo, buscando vantagens conjuntas. Em
alguns dos consórcios houve falha enquanto a orientação dos empresários para o trabalho em
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grupo, mantendo a característica individualista muito forte.
Para Caseres (2001), para atingir êxito e minimizar as condições de fracasso dos
consórcios, o interesse dos empresários no empreendimento, planejamentos das Wks do
consórcio e visualização dos benefícios diferenciais que serão alcançados com o trabalho em
grupo são importante. A existência de um líder que garanta a união do grupo, parcerias com
instituições ou associações que possam ser consultadas quando necessária.

5.5.3 Cooperativas

A criação de uma cooperativa de pequena e média indústria para exportação tem

como objetivo detalhar as atividades e ações de exportação, otimizando esforços de
promoção e comercialização de seus produtos no exterior. Precisa haver conscientização dos
empresários para a formação de cooperativas e mostrar as vantagens e as dificuldades
encontradas das micro e pequenas e médias indústria para exportar seus produtos, tais como
falta de suporte gerencial, financeiro, de produção. A conscientização é fase importante para
organização do modelo.
A cooperativa de exportação, formada por micro e pequenas médias indústrias,
permite a utilização, com maior eficiência, dos recursos gerenciais que para elas são
escassos. Dentre os benefícios, aliam se, ainda, a melhoria da produção individual e local,
pelo uso de novas técnicas de produção com equipamentos de ponta, um maior
planejamento e controle da produção. De Mori (1998) diz ainda que, é preciso formar
associações de empresas. Juntas, elas estarão fortalecidas e em melhores condições de
competição com as indústrias de países desenvolvidos.
As vantagens de atuarem em forma de cooperativas de exportação, entre outras, são
destacadas por Rocha (1988) como, a facilidade de penetração em novos mercados, o acesso
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a novos compradores, a redução de riscos através da diversificação de negócios, a
diminuição de flutuações sazonais nas vendas, e a tendência de redução dos custos de

produção.
Conforme afirma Ricciardi (2000), em muitos países o cooperativismo tem sido
empresas bastante eficiente, as cooperativas tem cumprido o seu papel social, que
constitucionalmente é do governo. Até recentemente, as cooperativas eram utilizadas, com
segurança, apenas nas operações de credito e consumo. Hoje, as cooperativas atuam com
sucesso no campo da prestação de serviços, segmento que mais gera postos de trabalho e
que se destaca na economia.
Em Santa Catarina tem-se o exemplo de sucesso da cooperativa Coopercentral
Aurora, Cooperativa Central Oeste Catarinense, que segundo Welter (2005), obteve a 12 a
maior receita externa entre as principais exportadoras do estado. E conseguiu emplacar com
marca própria, a Aurora, no mercado europeu de alimentos, mercado esse diticil de
conseguir autorização, devido possuir barreiras não tarifarias.
Comercializando came e derivados de frango e sino com a marca Aurora, a
Coopercentral quer ampliar a presença em todos os mercados onde atua e obter pelo menos
35%de receitas com exportação. No ano passado as exportações chegaram a R$362 milhões,
24% do faturamento de 1,5 bilhão.

78

6 CONCLUSÃO

Através desta pesquisa, que teve o objetivo de apresentar políticas de incentivo as
exportações das pequenas e médias empresas de Santa Catarina, percebi a importância do
crescimento das PME's para o desenvolvimento da economia. 0 fortalecimento das
Pequenas e Médias Empresas é um objetivo extremamente importante para

o

desenvolvimento, não só pela significativa contribuição para o emprego e produto nas mais
diferentes atividades econômicas, mas também pelo fato dessas empresas constituírem para
criação de uma base geradora de capacidade empresarial, ou seja, uma condição para
existência e funcionamento de uma economia de mercado eficiente e competitiva.
As presenças das Pequenas e Médias Empresas ajudam a explicar, por exemplo,
algumas características sócio-econômicas de Santa Catarina, como a variada pauta de
produtos geradas pela economia do Estado, que possui uma grande diversidade produtiva.
Ao estudar a estrutura do processo de formação das PME catarinense, pude esclarecer as
razões que levaram Santa Catarina a possuir um parque industrial diversificado. A estrutura
familiar que deu origem a estas industrias cresceram e se modernizaram, e criando um
modelo de produção eficiente e homogêneo caracterizado por blocos regionais.
A PME catarinense conseguiu aumentar o nível de produtividade local através da
ação em parceria dos empresários, atuando em consócios, cooperativas de exportação e
arranjos produtivos, como no caso analisado no trabalho do Arranjo Produtivo Local (APL)
de calçados de São João Batista, que foi importante para conseguir atingir a mercados
externos, que são extremamente disputados. E de acordo com os estudos aqui apresentados,
conclui se que as PME's precisam atuar em conjunto, cooperando nos elos das cadeias
produtivas, para conseguirem maior poder de produtividade na produção, e aumentar a
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influência de negociação com os mercados e com o governo, e por fim buscam atingir o
mercado externo, que são extremamente competitivos.
Os exemplos de cooperativas de exportação, arranjos produtivos e consórcios de
exportação, são algumas alternativas para as PME's obtenham êxito no comércio
internacional. Mas para que consigam trabalhar em conjunto e não entrarem em conflito, as
empresas precisam analisar melhores as decisões em conjunto, e não querer programar em
cima dos ganhos individuais, o que prejudica o planejamento coletivo e é um motivo que

atrapalha a implementação desses tipos de projetos.
Exemplo de sucesso na atuação em parceria são os arranjos produtivos já instalados
em Santa Catarina, como o da cidade de Sao Joao Batista no ramo de calçados, que
apresenta resultado positivo no aumento de produtividade e maior na inserção no comércio
internacional, e como outros empreendimentos de cooperativas no estado, que obteriam
sucesso nas exportações.

Percebe-se também, a importância do comércio internacional para o crescimento da
economia, e com isso eleva a competitividade interna. E as exportações da economia
brasileira dependem ainda muito das taxas de cambio, sendo que, em períodos de cambio
valorizado dificulta os preços dos produtos nacionais no exterior.
Um outro problema pra a economia esta no mercado interno, no qual por inúmeros
motivos não cresce o suficiente para demandar a produção nacional, buscando como
alternativa o comércio exterior. A taxa de juro interna elevada prejudica os investimentos na
produção e subseqüente afeta negativamente o nível de renda interna e o nível de emprego.

Outra questão é a carga tributária elevada, em conjunto com a taxa de juro real mais alta do
inundo, emperra os investimentos na economia nacional complicando a competitividade das
empresas nacionais com mercado internacional.
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Na minha avaliação, os investimentos em infra-estrutura deveriam ser o principal
ponto a ser analisado pelo governo para promover o comércio internacional. Corrigir os
problemas de infra-estruturas, como portos defasados em tecnologia, com o problema do
volume de embarque maior do que a capacidade de transportar, as rodovias em péssimas
condições, melhorando assim a competitividade das empresas brasileiras em relação as
firmas internacionais.

Quando se fala que o pais não tem a cultura exportadora, não é apenas porque o
empresariado não sabe exportar ou não está interessado, e sim, por não possuir a estrutura

adequada para escoar a produção. As empresas tem vontade de exportar, mas não sabem por
onde começar ou não dispõem de recursos para desenvolver um projeto, que geralmente leva
tempo. E quando possuem os recursos necessários aplicam no mercado interno, por não
possuírem informações sobre os beneficios de atuarem em outros mercados.
E outro fator que prejudica as exportações com os !Daises desenvolvidos é a
imposição de barreiras tarifarias e não tarifarias, além de concederem subsídios aos seus

produtores. Não se percebe uma atuação efetiva do governo na defesas dos interesses das
empresas brasileiras. Caso o governo brasileiro pretenda incentivar o desenvolvimento das
exportações, precisa desonerar os bens destinados A exportação dos pesados impostos sobre

as empresas nacionais, que comprometem a competitividade no mercado internacional.
0 governo brasileiro vem tentando desenvolver algumas soluções para ampliar a

pauta de exportação, através da criação de programas de incentivos as exportações, que
ajudam as empresas ingressarem no mercado externo. 0 que chamou minha atenção em
relação aos programas desenvolvidos pelo governo foi o fato de a maioria dos programas

serem do governo Federal, e os governos regionais possuem poucos programas de
desenvolvimento para atingir o comércio exterior.
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Apesar da grande quantidade de instituições e programas de incentivo, poucos
beneficiam especificamente as pequenas e médias empresas. A maioria dos incentivos, tanto
do governo como da iniciativa privada, surgiram recentemente e ainda não apresentaram os
resultados esperados. Entretanto, não conseguem obter grande sucesso, devido A economia
interna apresentarem problemas estruturais, que precisam de um grande volume recursos e
tempo para serem corrigidos.
Assim, o governo vai tentando corrigir problemas estruturais com medidas de apoio
As exportações, podendo concluir, que o Brasil somente irá aumentar de forma substancial o
seu volume exportações, se houver uma consistente política industrial e comercial voltada ao
comércio internacional. Outros problemas são dificuldade em honrar seus prazos de
entregas, devido A precária infra-estrutura, ou de manter os clientes conquistados de outros
mercados de alta competitividade, e períodos de valorização cambiais interna, sendo estes os
grandes desafios dos empresários locais.
Na minha opinião uma das medidas que o governo deveria incentivar é o processo

de desenvolvimento da produção das pequenas e médias empresas, fazendo com que elas
atuem em parcerias, visando o aumento da produtividade do trabalho na produção e a
inserção no mercado internacional, atrairiam mais investimentos, e gerando crescimento
econômico e empregos, importante para o desenvolvimento nacional.
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