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1. Resumo 

O presente estudo expõe sobre Consórcios de Exportação, um método que permite 

que o micro ao médio empresário que não possui recursos financeiros, de 

conhecimento, capacidade de volume de produção e outros, lance-se aos mercados 

internacionais com menor risco de insucesso. O método empregado neste trabalho, 

para a apresentação dos conceitos de consórcio de exportação e, também dos 

dados neste exposto, foi o de revisão bibliográfica pretendeu-se demonstrar os 

consórcios, apresentando como são constituídos, quais são as vantagens e 

desvantagens do vínculo em um consórcio de exportação. 

 

2. Introdução 

No Brasil é relevante os dados apresentados pelas Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs), tais empreendimentos respondem por ao menos 27% do PIB 

(Produto Interno Bruto) brasileiro no ano de 2011, com uma representatividade de 

98% do setor de comércio e serviços e 99% do setor industrial das empresas 

brasileiras, segundo a pesquisa realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas empresas) em julho de 2014.  

 De acordo com o Sebrae (2015) 99% dos estabelecimentos são MPEs sendo 

que há 6,4 milhões de estabelecimentos no país. Entretanto, não é possível dizer 

que no âmbito do mercado internacional as MPEs tenham destaque, na tabela 1, 

são apresentados os dados das empresas por porte no comércio exterior brasileiro. 

Tabela 1 - Exportação por Porte de Empresa 

2014 Ramo de atuação 

Tipo Número de 
empresas 

US$ FOB Indústria Serviços 

Micro 4.508 215,3 Milhões 2.153 2.355 

Pequeno 
Porte 

5.385 1,7 Bilhões 3.208 2.177 

Médio Porte 5.926 8,6 Bilhões 4.816 1.110 

Grande Porte 6.087 214,1 Bilhões 4.385 1.702 
Fonte: Adaptado de Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 2015. 

Lima (2012, p. 187) afirma que: 

O atual desenvolvimento empresarial brasileiro e a globalização dos 
mercados apontam para a necessidade de cooperação mútua entre 
pequenas e médias empresas (PME). Nas ações colaborativas para a 
exportação, em que se incluem os consórcios, as empresas somam 
esforços, diluem os custos e compartilham os riscos. 
 

O consórcio de exportação surge como alternativa de minimização das 

dificuldades de ingresso no mercado internacional para MPE. 



3. Objetivos 

Este estudo objetiva-se na explanação sobre os consórcios de exportação 

suas características apresentando como é constituído, demonstrar as vantagens e 

desvantagens ao se vincular em um consórcio de exportação, suas demais 

características e exibir se no Brasil esse tipo de união apresentam os resultados 

esperados. 

 

4. Metodologia 

Nesta pesquisa bibliográfica foram consultadas literaturas relacionadas ao 

assunto em estudo, Consórcios de Exportação, artigos publicados na internet e 

livros possibilitando que este trabalho tomasse forma para ser fundamentado. 

Segundo Marconi e Lakatos (1992 e 2012), a pesquisa bibliográfica é o 

levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas, imprensa escrita entre outras.  

 

5. Desenvolvimento 

A UNIDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) ou 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) (2004, p. 3) define 

consórcio de exportação como: 

Uma aliança voluntária de empresas com o objetivo de promover os bens e 

serviços de seus membros no exterior e facilitar a exportação desses 

produtos mediante ações conjuntas. É possível considerar que o consórcio 

de exportação é uma estratégia de cooperação de médio a longo prazo 

entre empresas que prestam serviços especializados a fim de facilitar o 

acesso aos mercados estrangeiros.  

 

Na busca bibliográfica sobre o tema de consórcio de exportação notaram-se 

outras pesquisas com análises – empíricas e estatísticas - sobre o assunto. Com 

base nesses estudos o tópico seguinte demonstrará uma análise dos consórcios de 

exportação. O primeiro consórcio Brazilian Health Products (BHP) – foco no setor de 

equipamentos médico, hospitalares e odontológicos - iniciou suas atividades em 

2002 até 2005, o objetivo era um incremento das exportações em 20% anualmente, 

tiveram um resultado muito superior aos 20% (LIMA e CARVALHO, 2009). 

 

6. Resultados Preliminares 



Os dados obtidos com a revisão bibliográfica sejam eles, obtidos 

empiricamente e estatisticamente mostrou um contraste entre os métodos. Todos os 

resultados empíricos mostraram aumentos das exportações dos consórcios o 

mesmo se manifesta nos resultados da estatística descritiva, mas ao utilizar o 

coeficiente de correlação de Pearson verifica-se que não há relação entre consórcio 

de exportação e aumento na performance exportadora. 

Muitas das vezes essas empresas que estão se unindo para se tornarem uma 

força mais representativa fora do país, estão em conflito entre si para tentar ter mais 

benefícios, status, números ou representatividades e assim conseguir mais 

distribuidores, fornecedores e contatos em geral que podem trazer benefícios para 

quem vencer essa batalha interna entre as empresas associadas.  
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