
Evento promovido pela 
Investe São Paulo, em 
parceria com a prefeitura 
e a Apex-Brasil, capacita 
empreendedores de
todos os portes a captar 
clientes no exterior

Município de Guarulhos recebe
a quinta edição do SP Export
Teatro Adamastor, localizado no 
centro da cidade de Guarulhos, rece-
beu a 5ª edição do SP Export, evento 
de promoção das exportações pau-
listas. Realizado na quinta-feira, 30, 
das 9 às 17 horas, o encontro, dire-
cionado a empreendedores de todos 
os portes, foi promovido pela Agên-
cia Paulista de Promoção de Inves-
timentos e Competitividade (Investe 
São Paulo), em parceria com a pre-
feitura do município e com a Agên-
cia Brasileira de Promoção de Expor  -
tações e Investimentos (Apex-Bra-
sil), e ofereceu duas ações gratuitas 
aos participantes.

A primeira delas, o Seminário 
de Capacitação, consistiu em um 
ciclo de palestras de 30 minutos 
cada uma no teatro. As orientações 
versaram sobre como conquistar 
mercados em outros continentes, 
formação de preços, recebimento 
de pagamentos vindos do exterior, 
adequação de produtos à legislação 
estrangeira, elaboração de plano 
de negócios para exportação e uti-
lização de inteligência comercial 
em negócios internacionais, entre 
outros temas.

No salão vizinho, foi organiza-
do o Poupatempo do Exportador, a 
segunda frente do SP Export. Iti-
nerante, essa iniciativa da Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Eco nômico, 
Ciência, Tecnologia e Ino vação reúne, no 
mesmo espaço, diversos serviços para quem 
deseja internacionalizar marcas, produtos e 
serviços. No local, os empreendedores tive-
ram à disposição atendimento pessoal dos 
organizadores e parceiros do SP Export.

Parcerias – Entre os parceiros do SP 
Export, vários são ligados diretamente ao Go -
verno estadual, como, por exemplo, a Agência 
de Desenvolvimento Paulista (De  senvolve SP). 
Outros, são vinculados a secretarias de Estado, 
como o Instituto de Pes quisas Tecno ló  gicas 
(IPT), órgão da pasta do Desenvolvi mento 
Econômico, Ciência, Tecno      logia e Ino vação, o 
Instituto de Tec nologia de Alimentos (Ital) e 
Fundação de Desenvol vimento da Pesquisa do 

Agrone gócio (Fun  de pag), instituições vincula-
das à Agricul tura e Abastecimento. 

Também são parceiros os Correios, 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-SP), Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Conselho Brasileiro 
das Empresas Comerciais Importadoras 
e Exportadoras (CECIEx) e Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Corredor – Segundo o diretor de Re -
la  ções Institucionais da Investe São Paulo, 
Sérgio Costa, um dos motivos da escolha 
de Guarulhos para sediar o primeiro SP 
Export deste ano é a sua infraestrutura e 
potencial logístico. Antes, o evento, lança-
do em de  zem  bro de 2015, foi realizado em 

Campinas, So  rocaba, Franca e 
Ribeirão Preto.

Vizinha da capital, Gua-
rulhos é a segunda cidade mais 
populosa do Estado, com 1,3 
milhão de habitantes (dados do 
ano passado do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE). O município abriga o 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, o maior da América 
Latina, e é cortado pelas rodo-
vias Presidente Dutra, Ayrton 
Senna e Fernão Dias. 

Nos dois primeiros meses do ano pas-
sado, a prefeitura identificou aproxima-
damente 50 mil empresas registradas em 
Guarulhos. Desse total, 5 mil são indús-
trias, sendo mil com potencial para expor-
tar. Atualmente, 400 já exportam, e a meta 
dos gestores municipais é chegar em 2020 
com mais 600 comercializando seus produ-
tos e serviços com clientes de outros países.

“São Paulo detém 42% das exporta-
ções brasileiras, mas pode crescer muito 
mais”, analisa Costa, ao comentar esforços 
do Executivo paulista para promovê-las. Ele 
cita como exemplo as missões empresariais 
realizadas no ano passado rumo ao Peru, 
Colômbia e Argentina. Segundo ele, na com-
paração entre os anos de 2015 e 2016, o 
número de empresas paulistas que exportou 
pela primeira vez saltou de 889 para 2.010.

Adequação – O casal de consulto-
res aduaneiros Mara Yadoya e Marcelo Ca -
margo foi buscar informações no espaço 
do IPT sobre como orientar seus clientes 
para exportar. Moradores de Guarulhos, 
eles ficaram sabendo do SP Export em uma 
palestra no Sebrae-SP. “Muitos clientes 
nos pedem auxílio e foi uma grata surpresa 
descobrir todas as modalidades oferecidas 
pelo Núcleo de Atendimento Tecnológico 
à Micro e Pequena Empresa (NT-MPE) do 
IPT”, revelou Mara.

O microempresário Getúlio Zambuzi, 
de Guarulhos, contou ter visto informa-
ções sobre o SP Export no Facebook e foi 
esclarecer dúvidas com os profissionais do 
Ital e da Fundepag. Fabricante de 80 itens 
para cabelos, como xampu, condicionador 
e pó descolorante, ele recebeu proposta 
de um fornecedor para representar sua 
marca na Inglaterra. Assim, precisa saber 
como adaptar a formulação dos produtos 
e embalagens à legislação britânica. “Além 
de gratuito, o atendimento é personalizado 
e excelente”, comentou, satisfeito.

Em busca de capital de giro, Marcelo 
Piovani foi ao balcão da Desenvolve SP saber 
mais sobre as linhas de financiamento dis-
poníveis – todas com crédito mais barato do 
que o oferecido pelos bancos convencionais. 
O objetivo é impulsionar a produção de sua 
empresa alimentícia. Fornecedor de uma 
rede atacadista, recebeu pedido para desen-
volver uma embalagem maior do salgadinho 
que comercializa, para venda nos Estados 
Unidos. “Agora, falta somente conseguir o 
dinheiro”, disse ele, esperançoso.

Rogério Mascia Silveira
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Capacitação – Ciclo de 
palestras, de 30 minutos 
cada uma, de orientação a 
quem pretende exportar

Zambuzi: “Atendimento personalizado” Piovani (de frente) – Conseguir capital de giro

Mara – Busca de informações no espaço do IPT Costa, da Investe São Paulo
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