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1. RESUMO 

 

Em um mundo globalizado e altamente competitivo, as empresas precisam estar 

preparadas para exportar seus produtos, pois correm o risco de perder posição no 

mercado doméstico e também a oportunidade de entrarem em outros mercados. O 

volume de importações em São José do Rio Preto, nos primeiros quatro meses de 

2013, foi seis vezes maior que as exportações. O déficit da balança comercial 

aumenta a cada ano. Este trabalho tem como objetivo identificar os entraves e 

atrativos da exportação de produtos para posteriormente apresentar as empresas 

pertencentes ao Centro Incubador de Empresas de São José do Rio Preto. 
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2. INTRODUÇÃO 

Globalização, concorrência acirrada e alta competitividade este é o cenário 

econômico atual para as empresas, independente do seu porte e localização.  

Desde 2003, a taxa de crescimento do comércio mundial girou em torno de 6% a 

10% ao ano, enquanto que os produtos internos brutos globais cresceram em torno 

de 2,5% a 4% (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Segundo os autores (op.cit.) à medida que o comércio global cresce 

concomitantemente a competição global  intensifica, empresas estrangeiras se 

expandem agressivamente para novos mercados internacionais e por sua vez, os 

mercados domésticos não mais representam grandes oportunidades para as 

empresas nacionais que não exportam. 

Por outro lado, essas mesmas empresas, além de perderem espaço no mercado 

doméstico, passam a ter dificuldades de posicionamento de seus produtos. 

Com relação ao município, São José do Rio Preto registrou pelo 16º mês 

consecutivo déficit na balança comercial. Neste ano de 2013, o resultado negativo 

chega a US$ 16 milhões (PEREIRA, 2013). 

 



3. OBJETIVOS 

Pesquisar e identificar os entraves e atrativos que a exportação pode trazer para as 

empresas de São José do Rio Preto. Além disso, despertar nas empresas incubadas 

a cultura da exportação para que possam permanecer competitivas e sobreviverem 

no mercado globalizado. Essas ações contribuirão para que no futuro, haja um 

equilíbrio da balança comercial do município.  

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho está sendo desenvolvido por meio de pesquisa exploratória  em sites 

de instituições creditícias; bibliografias; trabalhos científicos, como artigos, 

dissertações e teses .  

Por ser um assunto de extrema relevância, as reportagens coletadas nos jornais da 

cidade também farão parte desse trabalho.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Kotler (1996) define posicionamento como sendo  o ato de desenvolver a oferta e a 

imagem da organização, de forma que ocupem um lugar distinto e valorizado nas 

mentes dos consumidores alvo. 

Para Kotler e Keller (2006) o posicionamento envolve convencer os consumidores 

de determinada empresa das vantagens de seus produtos contra a concorrência, e 

ao mesmo tempo aliviar preocupações em relação a possíveis desvantagens.  

A exportação, por sua vez, pode contribuir para que as empresas tornem-se mais 

atualizadas sobre as novas tendências de mercado e tecnologias. Auxilia na criação 

de oportunidades e vantagens para que essas empresas enfrentem a concorrência 

internacional. 

Além disso, é preocupante o  déficit da balança comercial de São José do Rio Preto. 

O último superávit registrado no município foi há cinco anos (PEREIRA, 2013). 

Diante deste cenário, fica evidente a necessidade de pesquisar quais são os 

entraves que tornam a atividade exportadora mais difícil para as empresas do 

município e quais são os atrativos para exportarem seus produtos, pois com a 

abertura dos mercados domésticos para as empresas internacionais, as empresas 

com atuação local passaram a sofrer uma concorrência acirrada.  

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com as definições de posicionamento apresentadas, torna-se evidente 

que  para permanecerem no mercado globalizado e altamente competitivo as 

empresas  necessitam conquistar uma posição significativa na mente dos 

consumidores. É na identificação por comparação a outras marcas concorrentes que 

algumas se destacam e têm a preferência do consumidor no momento da decisão 

de compra. 

Além disso, as empresas que exportam têm como vantagens a diversificação de 

mercados, o aumento de produtividade, diminuição da carga tributária, melhoria da 

qualidade dos produtos, nos Recursos Humanos e na sua imagem.  

As empresas que diversificam seu negócio por meio da atividade exportadora 

investem no futuro com o objetivo de alavancar seu crescimento e sobreviverem em 

um mundo altamente competitivo e globalizado.  

Também é importante enfatizar que a balança comercial negativa e o baixo volume 

de exportação pode afetar a economia de um município, principalmente, nos 

quesitos geração de empregos e arrecadação tributária.  
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