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CCRRIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  PPAARRAA  OOSS  ““CCOONNSSÓÓRRCCIIOOSS  DDEE  

EEXXPPOORRTTAAÇÇÃÃOO””  EE  AADDEEQQUUAAÇÇÃÃOO  DDEE  OOUUTTRRAASS  FFIIGGUURRAASS  

JJUURRÍÍDDIICCAASS  ÁÁSS  IINNIICCIIAATTIIVVAASS  AASSSSOOCCIIAATTIIVVIISSTTAASS  DDEE  MMppeess  

VVOOLLTTAADDAASS  PPAARRAA  AA  EEXXPPOORRTTAAÇÇÃÃOO  

O Comércio Exterior brasileiro, desde a 

abertura econômica deflagrada no início 

dos anos noventa, transmudou-se de um 

modelo estratégico de substituição de 

importações para a busca da inserção 

competitiva das empresas no mercado 

globalizado. Nesse andar, faz-se 

necessário que as empresas se 

organizem revestindo-se de certas 

características e requisitos que lhes 

permitam ser competitivas 

internacionalmente.  

 

Apesar do desempenho excepcional das nossas relações de trocas comerciais com o 

exterior, verificado, sobretudo nos últimos anos, a contribuição do segmento das micro e 

pequenas empresas nesse esforço é ainda acentuadamente diminuto quando cotejada com 

alguns países de forte vocação para o comércio internacional (veja quadro seguinte).  Dados 

estatísticos indicam que esse segmento, com inclusão das médias empresas, representa 

algo próximo de 48% das unidades exportadoras brasileiras, porém, suas vendas – não 

ultrapassam a 11%, sendo que as pequenas empresas propriamente ditas não chegam a 

exportar 2,5% , ao passo que em países como a Itália, Estados Unidos e Japão essa 

proporção chega a suplantar os 50%. 

 

Para as pequenas empresas, o processo de internacionalização é extremamente mais 

complicado e difícil, notadamente no Brasil, em razão de todas as conhecidas mazelas de 

REPRESENTATIVIDADE DO 
SEGMENTO DAS ME&EPP 

 98% das empresas do setor produtivo 

 80% da força produtiva 

 60% da oferta de empregos 

 12% das exportações 

 25% do PIB 

 42% da massa salarial 
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um estado estruturalmente despreparado para propiciar às suas empresas tais requisitos de 

competitividade dos quais a competição, em escala planetária, não prescinde.  

Nesse lado de baixo do equador, ainda se convive com um sistema tributário tão complexo, 

quanto irracional e oneroso, com uma excessiva burocracia, falta de crédito, juros altos, 

carência de financiamento, etc., além de um vasto elenco de outros entraves e gargalos de 

toda natureza, em especial logísticos, que se convencionou denominar “Custo Brasil”. Afora 

isso, e em razão das peculiaridades que lhes são próprias, os pequenos empreendimentos, 

apresentam outras dificuldades comparativamente com as grandes organizações, como por 

exemplo, a “fabricação de produtos com um nível de qualidade aceitável nos mercados 

externos, falta de tempo para gerenciar as atividades internacionais, falta de informação 

adequada para se desenvolver no mercado externo, barreiras burocráticas, dificuldade em 

encontrar intermediários no exterior (agentes de exportação, representantes, empresa 

comercial) etc.”.  

Agregue-se a tudo isto, o fato de que o modelo exportador nacional foi baseado na 

concentração de grandes conglomerados empresariais, concentrando a atividade nas 

multinacionais e grandes empresas, que ainda representam aproximadamente 85% da pauta 

exportadora.  

Se vencermos esses obstáculos interpostos à internacionalização das nossas e imaginarmos 

que com algum esforço poderemos chegar aos 30% do valor total exportado, tal como 

ocorre nesses países, poderemos estimar que o potencial exportador das ME&EPP 

ultrapassará os 45 bilhões de dólares. 
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CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO: 

Sem dúvidas que os consórcios constituem uma importante estratégia para a inserção de 

micro, pequenas e médias empresas no mercado internacional. As experiências e o sucesso 

verificado nos outros países, como Itália, citada no Estudo, contemplam peculiaridades 

culturais e históricas próprias daquele país, que aproximam aquelas experiências às nossas 

cooperativas.  Daí porque, sem prejuízo de se incorporar inovações que somem à 

experiência nacional ainda incipiente, há que caminhar para um sistema que albergue 

soluções próprias, criativas, síntones com a nossa realidade, sem desconsiderar, 

evidentemente, os subsídios enriquecedores que o direito comparado possa trazer. 

Desnecessário gastar tinta e papel para delinear a enorme importância da formação dos 

consórcios de exportação para as micro, pequenas e médias empresas, notadamente 

quando aliados às iniciativas  como os  Arranjos Produtivos Locais (APLs), joint ventures e 

outras integrantes de uma rede,  onde exista um universo grande de pequenas empresas de 

caráter heterogêneo, algumas já mais preparadas e outras que podem ser trabalhadas para 

exportar de forma agrupada, apoiadas via consórcio, com apoio do Sebrae, Apex e 

Entidades de Classe 

Itália 

60% 

EUA 

54% 

Japão 

50% 

Coréia do Sul 

48% 

Alemanha 

45% 

Brasil 
11% 

PARTICIPAÇÃO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO VOLUME 
EXPORTADO  

Fonte: sebrae 
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Fonte: Gustavo Barbieri Lima, com base em Centro de Comércio Internacional – UNCTAD/GATT (1983), Minervini (1997), Casarotto Filho 
e Pires (2001), Maciel e Lima (2002), Agência de Promoção de Exportação (2004). 

Na realização desses agrupamentos no Brasil sobressai a importância da Agência de 

promoção e inteligência comercial de âmbito nacional coadjuvada pelo SEBRAE e demais 

entidades de classe e associações setoriais. Não é demais lembrar, que foi depois da 

criação da APEX (Agência de Promoção de Exportações), em 1997, hoje denominada APEX 

Brasil, que a formação e instalação de consórcios de exportação se intensificou, com o 

direcionamento de sua estratégia de exportação para projetos setoriais integrados. De tal 

relevo a sua participação nesse processo que os casos de sucesso existentes entre nós, não 

prescindiram do seu aporte financeiro e institucional, bem assim dos coadjuvantes 

precitados. 

Descrevendo a formatação jurídica dessa figura, Gustavo Barbierie Lima e Dirceu 
Tornavoi de Carvalho 1 esclarecem que, apesar de não existir a figura dos consórcios na 

legislação brasileira, para que recebam o apoio da Agência de Promoção de Exportações 

(APEX - Brasil) e de outras entidades torna-se imprescindível que se organizem de forma 

bem estruturada e formal.  

                                                

1 In “Desafios Empresariais e Acadêmicos da Cooperação para Internacionalização: Um olhar sobre os Consórcios de 
Exportação” – Monografia. 

 

CONSÓRCIO DE EXPORTAÇÃO E POSSÍVEIS 
INTERVENIENTES 



 

CRIAÇÃO DE MARCO LEGAL PARA OS CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OUTRAS 
FIGURAS JURÍDICAS AO ASSOCIATIVISMO DE MPE VOLTADAS PARA A EXPORTAÇÃO 

 

 

Comércio Exterior – Departamento de Economia – Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais – 
FECOMÉRCIO   MINAS – Rua Curitiba, 561 – Belo Horizonte - MG 

(31) 32703321 – abreude@fecomerciomg.org.br  
6 

MARÇO 
DE 2007 

No caso específico da agência APEX (BRASIL), é obrigatória a formalização do negócio 

jurídico, constituído como associação sem fins lucrativos, com regramentos próprios 

elencados em Estatuto e um Regimento interno. Estes atos constitutivos nortearão todos 

os aspectos da estrutura orgânica do consórcio de exportação e seu modus operandi, as 

formas de adesão, o número de participante e as responsabilidades da administração e uma 

série de outros itens próprios do dia-a-dia desses entes.  

Valendo-se de informação divulgada pelo Banco do Brasil em um de seus informes de 

Comércio Exterior (2001), os referidos autores enfatizam, que “se o estatuto é importante do 

ponto de vista da formalização da relação, o regimento interno é imprescindível na execução 

e definição do dia-a-dia do consórcio. Ele é o regulamento básico para as propostas do 

grupo e poderá ser o responsável tanto pela forma de condução de ações rotineiras, quanto 

pela superação das dificuldades encontradas no decorrer da convivência”. 

Para operar a pessoa jurídica resultante, a estrutura organizacional do consórcio deve ser 

enxuta, pois sua principal função é articular as empresas do consórcio com observatório 

econômico, empresas de logística, centros tecnológicos, empresas de design, cooperativas 

de garantia de crédito e outras funções necessitadas pelas empresas2. Tipicamente um 

consórcio emprega um gerente geral, responsável, principalmente, pelas visitas aos clientes 

e às feiras internacionais com o intuito de promover o consórcio e um conjunto de 

assistentes responsáveis, no Brasil, pelo suporte ao gerente geral, e pelo atendimento à 

clientes, elaboração de relatórios de exportação, organização de material promocional etc.” 

Mesmo a despeito do êxito de muitos desses empreendimentos, há quem pondere que no 

Brasil há certa resistência cultural à figura dos “consórcios de exportação”, sendo detectada 

certa preferência pelas “cooperativas de exportação”, que seria a forma preferida pelo 

segmento das microempresas e empresas de pequeno porte, dado o conhecimento mais 

difundido do funcionamento das cooperativas entre pessoas físicas existentes hoje.  

Constituindo-se, como averba o próprio estudo da FUNCEX3, num modelo mais sintonizado 

                                                

2 CASAROTTO FILHO e PIRES, 2001 

3 EXPORTAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: Problemas e Sugestões para um associativismo – Gustavo Amaral Martins - 
2000 
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com o que, na Itália se chama “consorzi”, e que possui personalidade jurídica própria, o que 

não acontece aqui com nos nossos consórcios de exportação. 

Ainda que essa resistência cultural seja verdadeira, não será, por certo, motivo que autorize 

descartar a necessidade de aprimorar essa idéia, na sua necessária introdução no 

ordenamento jurídico brasileiro. Não há porque deixar como está, até porque, como dito já 

não são poucos os casos de sucesso que funcionam louvando-se nas adaptações 

permitidas pela legislação exatamente por inexistir uma figura jurídica própria.  

A maioria dos consórcios instalados no Brasil é do tipo promocional, no qual este fica 

responsável pelas atividades de promoção às exportações e suporte às empresas 

associadas. Tais atividades, que implicariam investimento significativo para as PME’s, tem 

como enfatizado alhures, recebido apoio do governo federal via APEX-Brasil. Já as 

atividades relacionadas às vendas internacionais, como contato com parceiros ou 

importadores, preparação da documentação, contato com despachantes aduaneiros, 

embarque da mercadoria, feedback ao cliente, etc., ficam sob responsabilidade de cada 
empresa individual. 

È urgente, pois, dotar os CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO de um marco legal próprio, 

que atento às especificidades e características dos seus destinatários e à própria 

experiência e cultura nacional, lhes propicie, em última análise, estímulos para crescer, 

organizar-se como requisito prévio para qualquer pretensão de inserção no comercio 

internacional, fazendo valer a enorme força coletiva e a criatividade que nos peculiariza 

como empreendedores, ambas dispersas e, mais que isso, permitindo-lhes produzir em 

escala, inovar e incorporar ou desenvolver tecnologias imprescindíveis às trocas nessa era 

do conhecimento e da informação, com a necessária segurança jurídica. 

Ainda fazendo remissão ao trabalho apresentado pela FUNCEX, ali se anuncia 

apropriadamente que a criação de CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO demandaria lei 

própria, pois não há muita pertinência em apenas modificar os art. 278 e 279 da Lei das S/As 

como um atalho para hospedar essa lacuna, quando o que se defronta, de fato, é a 

necessidade de um marco jurídico disciplinador, claro e simplificado para esse 

associativismo de interesses, cuja consolidação demanda muito esforço, recursos, 

responsabilidades e uma liturgia ordenada e formal de procedimentos para que, afinal, possa 

atuar como tal (veja quadro a seguir). 
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O QUE É ? VANTAGENS : 

Agrupamento de empresas com interesses comuns, reunidas em uma entidade 
estabelecida juridicamente sem fins lucrativos, na qual as empresas 
participantes tenham maneiras de trabalho conjugados e em cooperação, com 
objetivos comuns de melhoria da oferta exportável e de promoção de 
exportações. 

Com relação à finalidade principal, os consórcios podem ser: 

Promocionais: Dirigidos à promoção comercial dos Produtos. Essa fórmula é 
mais empregada quando as empresas que o integram dispõem de capacidade 
autônoma para exportar e o fazem com certa regularidade; 

Operacionais ou de Venda: Mais utilizado por empresas com pouca ou 
nenhuma experiência em exportação. As exportações realizam-se por meio de 
uma empresa comercial exportadora 

Com relação aos integrantes, os consórcios de exportação podem ser: 
Monossetoriais (empresas do mesmo setor ou derivados da mesma matéria 
prima) – Plurissetoriais ou Multissetoriais (empresas fabricantes de 
mercadorias de diferentes cadeias produtivas, complementares ou 
heterogêneas); Consorcio de Área ou Pais – Reúnem empresas cujos 
produtos são exportados para uma única área ou pais. 

- Redução dos custos de exportação 
através 
  de despesas compartilhadas 

;- Ampliação da escala de produção; 
- Absorção de novas tecnologias de 
  produção; 
- Acúmulo de conhecimento em marketing 
  internacional; 
- Redução das flutuações estacionais nas 
  vendas; 
- Redução dos custos unitários dos 
produtos   através da especialização; 
- Efeito moral (motivador) sobre as 
empresas   participantes; 
- Aumento da competitividade perante os 
  concorrentes internos; 
- Acesso mais fácil às entidades de 
crédito; 
- Maior poder para negociar preços e 
prazo   junto a fornecedores; 
- Possibilidade de criação de uma marca 
  forte; 
- Aprimoramento do processo de gestão e 
  produção 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS OBSTÁCULOS 

-Participação conjunta em feiras internacionais; 
-Publicação conjunta de material promocional; 
-Rateio de despesas de exportação  (despachante aduaneiro, secretária, 
  pesquisa de mercado, custos de promoção e   Representação); 

-Criação de uma logo marca forte; 

- Participação em Missões e Rodadas de   Negócios  internacionais; 
- Maior poder político em negociações com   entidades de apoio ao comércio 
exterior; 
- Desenvolvimento conjunto de projetos de   capacitação (qualidade total, design, 
ISSO   9000. 

- Falta de uma cultura exportadora;  
- Falta de uma mentalidade associativa 
observada em alguns grupos; 
-Carência de recursos humanos 
qualificados para gerencias de 
consórcios; 
- Elevado grau de informalidade 
 predominante nas relações comerciais 
  internacional 

ETAPAS 

PRIMEIRA FASE: Apoio à Criação do Consórcio – Nessa fase, o principal objetivo é selecionar as empresas que formarão o 
consórcio (sensibilização, conscientização, diagnóstica e pré-pesquisa de Mercado). 

SEGUNDA FASE: Constituição do Consórcio - É uma fase de curta duração, cujo objetivo é a instalação do consórcio, com 
ênfase nas ações administrativas e jurídicas (constituição da associação,estatuto e regimento interno). 

TERCEIRA FASE: Apresentação de o Projeto Complementar do Consórcio - O objetivo nesta fase, é comercializar os 
produtos do grupo 

ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção; Gustavo Barbieri Lima e outro; FECOMÉRCIO-MG. 
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DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES ENTRE OS ATORES E COADJUVANTES DOS CONSÓRCIOS 

DE EXPORTAÇÃO 
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Na formatação jurídica dessa figura entre nós, há que se levar em conta não só os aspectos 

positivos naturais da força imanente a qualquer modelo associativista, mas, também sopesar 

as distorções existentes, até para evitá-las, de forma a que os CONSÓRCIOS DE 
EXPORTAÇÃO passem, no Brasil, a assumir as funções que desse modelo se espera em 

toda sua plenitude.  È que atualmente há á empresas consorciadas que exportam muito 

mais sem a utilização do nome do consórcio, utilizando-se apenas da sua estrutura para 

facilitar os procedimentos burocráticos, funcionando às vezes, como um mero assessor das 

de empresas e não dentro do seu real objetivo que é de promover a sinergia do grupo e 

aumentar a sua competitividade, reduzindo os custos de produção, tempo e os custos. 

Talvez resida ou decorra dessa acomodação, a resistência cultural que alguns analistas 

denunciam. 

 

COOPERATIVAS DE EXPORTAÇÃO 

 

As cooperativas de exportação são entidades estabelecidas juridicamente com objetivos 

assemelhados aos consórcios, porém, com uma forma de constituição e uma 

operacionalidade diferente. Com efeito, possuem personalidade jurídica e não possuem fins 

lucrativos. Através delas as empresas produtoras juntam suas forças em uma ação mútua 

direcionada ao mercado externo, definindo como vão trabalhar em conjunto, com o objetivo 

de melhorar a oferta exportável e de promover a exportação para obter ganhos de 

competitividade, uma vez que isoladamente seria extremamente difícil, senão impossível, 

realizar esse propósito. 

 

Nos termos da referida LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971, que define a Política 

Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, essa 

figura jurídica possui a seguinte definição:  

 

CONCEITUAÇÃO  LEGAL DE COOPERATIVA 
 
Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não 
sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas 
seguintes características: 
 
       I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de 
serviços; 
 
       II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 
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       III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o 
estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos 
sociais; 
       IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; 
      V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com 
exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 
      VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no número de associados e não 
no capital; 
      VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo 
deliberação em contrário da Assembléia Geral; 
      VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social; 
      IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 
      X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa; 
      XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de 
serviços. 

 

Embora seja possível dizer, no caso das cooperativas de exportação, que inexista um marco 

legal para balizar a construção desses entes coletivos, parece certo afirmar que o alcance do 

normativo disciplinador do Cooperativismo, a da Lei nº 5.764 de 1971, é limitado e restritivo 

no que concerne ao associativismo entre as empresas, na medida em que, só em caráter 

excepcional, admite a participação de pessoas jurídicas, afastando assim interpretações 

ampliativas de que possam agasalhar em seu bojo parcela significativa de pessoas jurídicas. 

Há quem diga mesmo que o CNC – Conselho Nacional de Cooperativismo limitou essa 

participação, por Resolução a apenas 30% do número de cooperados. 

 

O precitado diploma legal exige ainda, no seu art. 6º, inciso I, adiante transcrito literalmente, 

que as empresas cooperadas tenham por objeto social atividade econômica idêntica ou 

correlata àquela da cooperativa, como nos expõe da referida lei:  

"As sociedades cooperativas são consideradas: singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) 
pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as 
mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos". 

Em artigo abordando essa temática os analistas Alvaro Augusto Guedes Galvani e Luiz 
Gustavo de Lacerda Sousa 4  acentuam, que “a questão estende sua polêmica a outros 

temas no âmbito jurídico. Os principais entraves encontram-se no que se refere ao campo 

fiscal, pois a Receita Federal aponta a dificuldade de apuração de impostos de empresas 

(usualmente feita por meio de seu faturamento) inseridas no contexto de cooperativa 

(apurada pelo conceito de sobra de recursos)”. Enfatizam também, que do ponto de vista 

                                                

4 GALVANI, Alvaro Augusto Guedes; SOUSA, Luiz Gustavo de Lacerda. Cooperativas de micro e pequenas empresas para exportação: solução 
viável?. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 565, 23 jan. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6212>. Acesso em: 30 
março 2007 
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legal, hoje, em nenhum caso, é possível formação de cooperativas exclusivamente por 

empresas. 

 

Segundo a investigação feita pelos referidos autores, não se vislumbra também, a 

possibilidade de alguma Resolução ou Portaria, regular uma possível existência de 

cooperativas de exportação, formada também por pessoas jurídicas, de forma a expungir 

esse caráter de excepcionalidade.  A lei instituidora do regime jurídico desses entes 

associativos em nenhum momento defere aos únicos órgãos a que outorga competência 

normativa, a saber: Conselho Nacional de Cooperativismo, Conselho Monetário Nacional 

(cooperativas de crédito e seções de crédito das agrícolas mistas) e o Banco Nacional de 

Habitação (cooperativas de habitação), poder de regulação, não havendo de outro lado, 

menção a quaisquer outros órgãos governamentais de cooperativas, mesmo sendo essas de 

exportação. 

 Como alternativas, os pesquisadores precitados sugerem:  

ALTERNATIVAS PARA O COOPERATIVISMO ENTRE PEQUENAS 
EMPRESAS EXPORTADORAS 

 
Segundo as regras de hoje, caso alguns empresários exportadores queiram formar uma 
cooperativa, seria necessário que encerrassem suas empresas, passando a prestar 
serviço como "autônomos" e, então, formassem uma cooperativa. Assim, para permitir 
que empresas se associem em forma de cooperativa, seria preciso uma mudança, em 
termos gerais ou específicos, na legislação sobre cooperativismo no Brasil. 
 
Em termos gerais, seria preciso aprovar uma lei que revisasse toda a lei nº 5.764 de 
1971 – tarefa complexa –, permitindo que pessoas jurídicas pudessem associar-se 
livremente em cooperativas. Esse tema foi abordado, no âmbito do governo federal, por 
um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) cujas atividades, durante o segundo 
semestre de 2003, resultaram num relatório com mais de 150 páginas. Atualmente, o 
governo estuda a melhor maneira de encaminhar as sugestões apresentadas. 
 
Outra alternativa, provavelmente mais célere, seria tratar a questão em termos 
específicos. Bastaria a aprovação de uma lei que autorizasse expressamente a 
associação de empresas em cooperativas de exportação, ou mesmo atribuísse tal 
poder a um órgão governamental responsável pela matéria. Eventualmente, poder-
se-ia restringir essa opção a alguns setores da economia. Dado que essa nova lei seria 
específica e posterior à lei 5764/71, estaria superado o entrave legal para o caso de 
cooperativa de exportação. 
 

 

A conclusão de que a última opção se mostra mais adequada, não carece de maior esforço 

interpretativo, por se afigurar mais permanente e resguardar com especificidade os 

interesses envoltos nessa formatação associativista, conferindo-lhe um marco legal claro 
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e/ou um órgão regulador certo, que conseqüentemente acompanharia toda a evolução 

desse sistema jurídico próprio, resguardando também as peculiaridades das MPEs.. 

 

O estudo da FUNCEX, reforça ainda a necessidade, considerando os fins do associativismo 

de empresas voltadas para o comércio exterior, de se prever em lei tratamento tributário 

adequado para as relações entre cooperativa e cooperados, operações que, na falta de 

tratamento específico sofrerão a incidência de PIS, COFINS, ICMS e IPI, onerando o custo 

de exportação, ao passo que nos  consórcios não há venda do consorciado para o 

consórcio, mas sim deste para o exterior”. 

 

Como visto o escopo de aprovação de uma lei que externe textual autorização para a 

formação de cooperativas de exportação integrada apenas por empresas, que por ora não 

passa de um desiderato, não pode deixar de levar em conta também os aspectos tributários 

bem lembrados no parágrafo anterior e a adequação desse normativo à Lei Geral das 

Microempresas.  

EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

A Empresa de Propósito Específico (EPEs)  é,  a grosso modo,  uma  associação de 

interesses, entre sócios, pela constituição de acordo empresarial. Surge, em certos casos, 

em que haja necessidade de especialização absoluta de objetivos, e pode ser celebrado 

entre entes privados ou públicos e privados para atingir objetivos específicos, constituindo-se 

em sociedade anônima ou limitada. 

Como se vê, as  EPEs tem características bem singulares e definidas, de forma que o novo 

ente empresarial é  totalmente distinto dos criadores, o que se pode aferir pelas seguintes 

pontos: 

 Possui contabilidade própria, sem relação com seus criadores; 

 Mantém seus próprios livros e registros contábeis e demonstrações 
financeiras independentes; 

 Paga as despesas com recursos próprios; 

 Tem seu corpo funcional e auditoria independentes, etc. 

 Pode receber financiamento, mas não poderá dar como garantia bens de 
suas criadoras; 

 Deve ser constituída por um Contrato ou Estatuto Social celebrado entre 
os sócios, cujas cláusulas seguirão o tipo societário; 
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Em excelente estudo sobre essa figura jurídica, o advogado e especialista em Direito 

Comercial Rubens Edmundo Requião5, nos subsidia com o seguinte apanhado sobre essa 

figura jurídica conhecida como inglês special purpose company ou special purpose 
consortium, no inglês:  

 

EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 
 
 
“Não tem regulação especial no Brasil, e não representa um modelo ou tipo de sociedade. 
Surgem em leis esparsas algumas regras, geralmente de aplicação restrita, que pouco a 
pouco vão traçando o perfil do instituto. Penetrará em qualquer dos modelos de sociedade 
existentes, ressalvada a sociedade em nome coletivo (na qual se proíbe sócios pessoas 
jurídicas no regime do Código Civil de 2002 e desde que se admita que a sociedade de 
propósito específico não possa ser formada por pessoas naturais), e poderá assumir a 
condição de companhia aberta. A subsidiária integral, formada nos termos do art. 251 da Lei 
6.404/76 representa um caminho natural para a especialização do objeto social, permitindo a 
operação da sociedade de propósito específico”  
 
 
O advento do instituto no Brasil ocorreu no ambiente dos contratos públicos, por indução da lei, 
como se vê na Lei nº. 8.666/93, art. 33.  
 
A disposição se dirige ao administrador público, autorizando-o a permitir a participação na licitação 
de consórcios de empresas, comprovado mediante compromisso de constituição de consórcio, a 
ser implantado definitivamente se adjudicado o pacto.  
 
Procedia-se, após o concurso, a formação definitiva do consorcio, que era levado a registro. O 
passo seguinte, em evolução natural, foi dado pelo agente público que fazia constar, no edital do 
concurso público, a exigência de constituição de empresa especializada, uma vez adjudicado o 
contrato, para celebração deste. Tal situação acabou respaldada pela Lei nº. 9.074/95, que regula 
as concessões de serviços públicos, a qual autoriza a participação de um consórcio na fase da 
concorrência, seguido da formação da pessoa jurídica no caso de adjudicação. 
 
 “A administração pública evolui para a exigência de constituição de uma sociedade que pudesse 
nitidamente separar os capitais, os recursos e as aptidões, voltada unicamente para a execução do 
contrato público celebrado”, como ensina Modesto Carvalhosa (op. cit, pag 355). Haverá a 
presença de uma pessoa jurídica especializada, em substituição do consórcio despersonalizado, 
com vantagem daquela representar maior estabilidade, dado que os contratos de concessão 
públicos são muito complexos e celebrados com prazos muito longos. A pessoa jurídica, ainda, 
segregando obrigações, patrimônio, riscos, operações e contabilidade, permite melhor fiscalização 
por parte do concedente, deixando mais nítida a responsabilidade da empresa concessionária e de 
seus sócios componentes.  
 
A Lei nº. 11.079, de 31 de dezembro de 2.004, regulamentou as chamadas “parcerias público 
privadas”, tidas como instrumento necessário à implantação de grandes projetos relativos à infra 
estrutura econômica do Brasil. O art. 9º dessa lei estabelece algumas regras sobre a técnica ora 
estudada, tendo em conta o programa ditado pela referida lei. Além de determinar a constituição da 
sociedade de propósito específico incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria, a lei citada 

                                                

5  No estudo “A Joint Venture e a Sociedade de Propósito Específico”  -  Miró & Requião Consultores Jurídicos S/C, 
de Curiba - Disponível em: < http://www.requiaomiro.adv.br/artigo13.htm>. Acesso em: 30 março 2007 
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permite que esta sociedade assuma a condição de companhia aberta, com valores mobiliários 
admitidos a negociação no mercado, devendo obedecer a regras de governança corporativa, 
adotando contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. 
 
 A transferência do controle de sociedade de propósito específico dependerá de autorização da 
Administração, conforme o que for previsto no edital e no contrato. A administração pública não 
poderá ser titular da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico, no caso das 
parcerias público privada, mas se admite que instituições financeiras sob controle estatal 
eventualmente assumam o controle, no caso de inadimplemento de contrato de financiamento. 
Existe a possibilidade de emissão de ações “golden share”, concedendo à autoridade o poder de 
controle sobre as deliberações relativas a certas matérias.  
 
A Lei Nº. 11.101 de 9 de fevereiro de 2.005, que regula a recuperação judicial e extra judicial, bem 
como a falência do empresário e da sociedade empresária, no art. 50, XVI, incluí, como um dos 
meio de recuperação judicial, a constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, 
em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.  
 
O tratamento legal das sociedades de propósito específico em nada difere das situações 
corriqueiras encontradas na legislação. As regras que regem o relacionamento entre os sócios, 
entre a sociedade e seus sócios, entre a sociedade e terceiros, as responsabilidades dos 
controladores e dos administradores, serão as estudadas nas várias modalidades associativas 
previstas no direito brasileiro para as empresas com finalidade lucrativa.  
 
O agente público, no edital, ou a própria lei que exigir a formação da sociedade de propósito 
específico, pode impor um determinado tipo de sociedade além de condições especiais, que 
refujam ao tipo padrão do modo associativo” 

 

A figura de empresas de propósito específico, com a participação de instituições públicas de 

ciência e tecnologia (ICTs), foi regulamentada pela Lei de inovação (Lei no 10.973 de 
02.12.2004), surgindo daí um marco legal para abrigar importantes parcerias. A Embrapa, 

por exemplo, sugere a possibilidade de, nessas sociedades, entrar com os seus ativos 

(capital intelectual e infra-estrutura) essenciais para o desenvolvimento de novos sistemas 

produtivos visando, por exemplo, a produção de biodiesel, biomassa rica em energia (fonte 

de hidrogênio), além da organização de um sistema prospectivo de novas oportunidades 

para sustentar uma indústria baseada em energia renovável. 

Apesar de essa figura jurídica atender aos propósitos associativistas, sob a ótica legal, não 

incorpora as características do cooperativismo, mas sim, das sociedades mercantis, 

especialmente a limitada mais comumente usada na sua formatação. Portanto, para sua 

utilização para os fins aqui tratados ter-se-ia que remetê-las a um tratamento tributário 

excepcionalizado, de sorte a não contemplar a incidência de PIS, COFINS, ICMS – dado a 

ineficácia dos mecanismos de ressarcimento dos créditos, e IPI ou SIMPLES, que 

acabariam realmente por onerar a exportação. 
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JOINT VENTURE 

Alianças Oportunísticas ou Joint Venture: as organizações vêem uma oportunidade para 

obterem algum tipo de vantagem competitiva imediata (ainda que talvez temporária), por 

meio de uma aliança que as levem para a constituição de um novo negócio ou para a 

ampliação de algum já existente. Tais tipos de alianças são freqüentemente utilizados, por 

exemplo, em atividades de pesquisa &desenvolvimento entre empresas de vários países6.  A 

formação de “joint-ventures” propicia, assim, o desenvolvimento de projetos conjuntos, a 

atração de investimentos de que tanto carecemos e a abertura de novos mercados.  

Segundo Requião7 “o instituto da joint venture é resultado da criatividade empresarial e 

não encontra tipificação na legislação brasileira”. Trata-se de ação de empreendedor, pela 

qual se objetiva a concentração de esforços combinados com a redução de risco 

empresarial. Para o Jurista:  

 

JOINT VENTURE 
 
O traço da atividade é a cooperação empresária, como ocorre nos casos mais comuns, por 
exemplo, em que o detentor de tecnologia especial, desejoso de explorá-la em determinado 
local, mas inibido pelo desconhecimento de peculiaridades do mercado alvo e pela 
necessidade de investir, às vezes pesadamente, em estrutura física, industrial ou de 
comercialização, se alia à empresa ali estabelecida para aproveitar-lhe as habilidades e 
conhecimentos bem como própria organização já consolidada. Haverá substancial 
economia de custos e diminuição de riscos com incremento de capacidade operacional, de 
lado a lado”  
 
Modesto Carvalhosa8, refere a existência de: a) – joint venture agreement , ou seja, 
consórcio contratual que se traduz na “conjugação de aptidões e recursos empresariais de 
duas ou mais sociedades”, no qual se mantém “a autonomia das consorciadas, que 
nomeiam o administrador do consórcio (operator) ...”; b) – joint venture corporation, ou seja, 
a “conjugação de aptidões e recursos empresariais de duas ou mais sociedades, mediante a 
constituição de uma nova companhia com o objetivo específico de levar avante o 
empreendimento comum”. Segundo o autor, o característico de ambas as espécies é a 
“especificidade da exploração de determinada atividade de natureza empresarial , de 
duração limitada...”  

                                                

6  In “REDES DE COOPERAÇÃO PRODUTIVA: UMA ESTRATÉGIA DE COMPETITIVIDADE E SOBREVIVÊNCIA PARA 
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS” - Maria Elena León Olave e João Amato Neto - Departamento de Engenharia de  e 
Produção Universidade de São Paulo - ´publicado na Revista “ Gestão & Produção” - v.8, n.3, p.289-303, dez. 2001 

 

7 Citado na ref. 04 

8 In  Comentários à Lei de Sociedades Anônimas - vol II, Ed Saraiva, 1.998, pag 344. 
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O instituto, oriundo do direito americano, tem sido definido como a partnership for a single 
business, conceito que se amplia como “uma modalidade de partnership temporária, 
organizada para a execução de um único e isolado empreendimento lucrativo, usualmente, 
embora não necessariamente, de curta duração. Trata-se de uma associação de pessoas 
que combinam seus bens, dinheiro, esforços, habilidades e conhecimentos com o propósito 
de executar uma única operação negocial lucrativa (Len Yong Smith e ou., Business Law, 4ª 
Edição, apud Modesto Carvalhosa, ob. cit.p 360). 
 
 Wilson de Souza Campos Batalha (A nova Lei das S/A, Ltr, 1998, pag. 225), focalizando a 
modalidade contratual da joint venture, acentua que “ao contrário das partnerships, os co-
ventures realizam uma pluralidade de atos que, embora funcionalmente vinculados à 
realização de interesse comum, mantém sua própria individualidade econômica e jurídica, 
sem confluir em uma atividade diretamente imputável a um sujeito distinto dos 
contratantes...”.  
 
É visível que a forma da “joint venture” é indefinida. Admite simples contratos de 
colaboração, de fornecimento, de transferência de tecnologia, de assistência técnica até a 
organização de sociedades, a começar pela sociedade em conta de participação, para 
chegar à estruturas mais pesadas, como a sociedade anônima.  
 
O objeto da “joint venture”, em qualquer de suas formas, será sempre restrito, qualificado 
por negócio específico e com prazo determinado quase sempre, conclusão a que se chega 
observando as definições correntes no direito americano, sua matriz histórica. O objeto será 
determinado pelo interesse das partes. A penetração em mercado desconhecido para uma 
das partes; o teste de mercado ou de lançamento de um novo produto e o estudo de sua 
evolução imediata e a reação de consumidores; a realização de trabalho ou obra específico, 
são alguns dos exemplos coletados pela experiência para descrever o campo de ação do 
instituto. Da última hipótese descrita, surge a sociedade de propósito específico. Não se 
deve olvidar que os participantes terão objetivos convergentes, pois se a um é conveniente 
explorar determinado mercado usando o domínio que sobre ele tem a outra parte, a esta 
haverá o interesse que agregar à sua linha de atuação mais uma atividade.  
 
Os participantes das joint venture serão pessoas jurídicas, de qualquer espécie, inclusive as 
empresas públicas e sociedades de economia mista, sem limitação do número de sujeitos 
ativos. O habitual é pequeno número de interessados, mas nada impede a presença de um 
grupo mais amplo. A questão é de conveniência comercial ou operacional. Não é usual, mas 
nada impede que pessoa física participe de tal tipo de empreendimento.  
 
O controle da joint venture tem natureza peculiar. No conceito da joint venture sobressai o 
fato de que nenhum dos participantes terá preponderância sobre o outro, já que o elemento 
central, aglutinador, que orienta o comportamento das partes é o talento, a habilidade, o 
domínio de uma técnica ou habilidade, nova ou não, que conduz a formação do negócio. No 
regime da joint venture contratual haverá, no mínimo, equilíbrio entre as partes e a 
administração terá que ser conduzida por ambos os contratantes, ou por um deles com 
poderes suficientes para gerir o negócio.  
 
A administração da joint venture variará em razão da forma adotada. Se meramente 
contratual, não haverá administração especializada, pois os consorciados mantém sua 
personalidade jurídica e autonomia patrimonial e negocial. Se adotada a técnica da 
formação de uma nova pessoa jurídica, já surge outro fator a condicionar o comportamento 
das partes, além daqueles acima mencionados, que é a composição do capital social e os 
reflexos patrimoniais e de poder que dele surgem. Mas para preservar a pureza do instituto, 
as partes, então sócias, deverão que adotar técnicas que equilibrem o exercício do poder 
dentro da sociedade, criando sistema de freios e contra pesos por via da distribuição de 
atribuições administrativas, por exemplo, de modo a evitar a preponderância de uma sobre a 
outra.  
 
Dado característico da joint venture é o prazo determinado. Na modalidade contratual, as 
partes devem defini-lo, seja indicando data especial ou a consumação do objeto do contrato, 
por exemplo. Na modalidade associativa, a extinção também deverá estar prevista no ato 
constitutivo, no modo mais apropriado às expectativas dos sócios. No primeiro caso, 
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encerrada a joint venture, as obrigações das partes devem ser liquidadas, com o acerto de 
contas final. Tal perspectiva deve levar ao segregamento da contabilidade dos atos relativos 
à joint venture, afim de que se distanciem da atividade pessoal das partes, ao menos no que 
concerne aos registros. Na hipótese da joint venture institucional, a segunda modalidade, 
completado o período de atuação da sociedade, procede-se a sua liquidação, como prevista 
no art. 1.102 e seguintes do Código Civil, ou na lei das sociedades por ações, segundo o 
tipo social adotado. 
  
Na falta de previsão legal específica, a joint venture não implica em solidariedade dos 
participantes. A autonomia das partes será completa. Para que exista, no caso, a 
solidariedade deverá estar determinada no próprio contrato instituidor, seja na modalidade 
contratual, seja na modalidade associativa, como será o caso de se adotar a forma da 
sociedade em comandita simples.  
 
A cessão do contrato ou de obrigações dele derivadas, a sub-rogação pessoal não são 
autorizadas na joint venture. O contrato tem natureza intuitu personae, visto que se trava em 
razão das qualidades, atributos e habilidades pessoais das partes. As alterações subjetivas, 
no caso, dependerão de consenso das partes.  

 

Segundo Malkwald e Pessoa9 .As alianças estratégicas entre consórcio de exportação, joint 

ventures, cooperativas e outras formas associativas, APLs, fusões e aquisições e clusters 

regionais se apresentam como importantes ferramentas recomendáveis para ampliação das 

exportações das PMEs, notadamente em face das  dificuldades de alguns segmentos 

produtivos para esboçar uma reação espontanea à intensificação da concorrência 

internacional, dinamizada com a globalização econômica e, em especial, após a abertura 

comercial. 

REDES INTERORGANIZACIONAIS 

Embora seja tema que pede maiores estudos entre nós, a configuração de redes 

interorganizacionais de cooperação vêm despertando crescente interesse do empresariado e 

também dos governos, como recurso estratégico de competitividade nas suas ações e 

políticas voltadas para a internacionalização das PMEs. 

As redes de PMEs promovem complexas e recíprocas interdependências, em que os seus 

membros fornecem inputs e recebem outputs uns dos outros. Essas inter-relações são 

usualmente coordenadas pelas próprias firmas da rede, e os mecanismos de coordenação 

                                                

9 MAKWALD, R. e PESSOA, E. Micro e pequenas empresas exportadoras: um retrato do período 1997-2002, BNDES.2003. Disponível 

em: <http://www.funcex.com.br/bases/76-MPE.pdf> 
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são geralmente pouco formais e facilitados pela própria dinâmica de interação dos 

membros10, permitindo que esse segmento empresarial possa alcançar benefícios como: 

maiores trocas de informações e conhecimentos entre as empresas, participação e vendas 

de produtos em feiras, lobbying, melhorias nos processos empresariais, participação de 

palestras e de cursos de formação, barganha de preço junto aos fornecedores, marketing 

conjunto, acesso a novos representantes, maiores garantias no fornecimento de crédito aos 

clientes, maior facilidade de comercialização de insumos entre as empresas e ganhos de 

economias de escala, de escopo e de especialização. 

Entre os impactos observados pela formação da rede para as PMEs, destacam-se os 

econômicos, os comportamentais e os de aprendizagem. Os impactos econômicos são 

decorrentes de atividades como a participação e comercialização de produtos em feiras, a 

melhoria de processos produtivos, a barganha de preços junto a clientes, o acesso a novos 

representantes, a garantia de fornecimento de crédito, a comercialização de produtos entre 

as empresas e a obtenção de economias de escala, escopo e especialização. Já o impacto 

na aprendizagem pode ser resultado de forte interação das empresas e do acesso a cursos 

e palestras de desenvolvimento empresarial. Por último, o impacto no comportamento é 

observado pela existência de espírito coletivo entre os empresários, fundamental para a 

existência de cooperação. 11 

Esse conjunto de relacionamentos estratégicos entravados entre as empresas e outras 

organizações, tanto em nível horizontal quanto os vertical, – sejam elas fornecedores, 

clientes, concorrentes, ou outras entidades – incluindo relacionamentos que atravessam 

indústrias e países, conformam laços interorganizações que podem ser menos ou mais 

duradouros conforme seja a significância estratégica para as partes envolvidas e, quanto à 

abrangência geográfica, podem estar visceralmente atrelada à vocação local ou às 

operações de grandes conglomerados transnacionais , ou ainda combinando essas duas 

alternativas ( Ex: Walmart – Carrefour)  

                                                

10  In A DIMENSÃO ESTRATÉGICA DAS REDES HORIZONTAIS DE PMES: Teorizações e Evidências - Alsones Balestrin e 
Lilia Maria Vargas - RAC, Edição Especial 2004 – disponivel no site: http://http://www.anpad.org.br/rac/vol_08/dwn/rac-v8-edesp-abb.pdf, 
acessado em 30 de Março de 2007. 

 

11  In estudo citado na referência precedente. 
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A formação e o desenvolvimento de redes de cooperação intra e interempresas envolvendo 

pequenas e médias organizações (PME’s) vêm ganhando relevância não só para as 

economias industrializadas (Itália,Japão,Alemanha, etc) , como também para os chamados 

países emergentes, ou de economias em desenvolvimento (México, Chile, Argentina e o 

próprio Brasil). 

O diagrama abaixo ilustra uma das maneiras pelas qual esta cooperação pode se dar: 

 

CONFIGURAÇÃO MAIS COMUM DAS REDES INTERORGANIZACIONAIS 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O segmento das micro, pequenas e médias empresas é sabidamente relevante em qualquer 

economia, seja pela capacidade inata de geração de postos de trabalho, seja pela enorme 

contribuição que podem dar à produção nacional.  Essa importância tem se evidenciado 

ainda mais fortemente,  ante a dificuldade crescente das grandes empresas de sustentar o 

nível de emprego. 
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Entretanto, para competir com as grandes corporações e no mundo globalizado, produzindo 

em escala, as  PMEs além de virem incorporando tecnologias de  ponta nos processos 

produtivos e de procurarem modificar as  estruturas organizacionais internas, vêm se 

associando de  modo a buscar novos relacionamentos que  fortaleça o coletivo, a soma de 

forças que, em última análise, tornará o segmento apto à projetos que requisitam investidas 

organizadas e mais complexas, como as exportações, promovendo iniciativas que 

multipliquem esforços em benefício comum, alargando os vínculos com o entorno sócio-

econômico, de modo a constituir mesmo vigorosas redes intraorganizacionais 

 

No mundo sobre a égide de constantes e céleres inovações, sobretudo nos campos da 

eletrônica, da robótica, da informática e das comunicações, ou seja, em que o fator 

“conhecimento” dita as regras, parece não pairar dúvidas de que as efetivas possibilidades 

desse segmento competir e crescer, conduzindo o país ao tão sonhado desenvolvimento 

sustentável é, de fato, organizar-se em iniciativas associativas, que venha a ampliar a sua 

força correlacioando-se com outras organizações do ambiente econômico em que está 

situada, sendo essa, sem dúvida, a perspectiva definitiva, senão a única, aparentemente 

factível também para a realidade das pequenas e médias empresas (PMEs) de 

internacionalização das nossas PMES, no cenário concorrencial globalizado. 

 

No Brasil, apesar dos inegáveis esforços e resultados obtidos, sobretudo nos últimos anos 

no nosso comércio exterior, ainda estamos engatinhando nesse processo de inserção das 

PMEs no esforço exportador. Sobejam ainda entraves e óbices que precisam ser, senão 

resolvidos pelo menos mitigados. Isso não obsta, evidentemente, que se criem meios legais 

que possibilite às empresas desse segmento aglutinar forças, até para se liberarem dessa 

“camisa de força” que é um Estado sabidamente avesso ou leniente à promoção efetivas de 

iniciativas do empreendedorismo. Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, os 

maiores juros, uma logística cara e deficiente; muita burocracia, enfim, um viés 

ostensivamente inibidor do florescimento desses pequenos investimentos produtivo, mesmo 

a despeito de ser a nação que produz empresários criativos a roldão. 

 

Respondendo a esse obstáculo, a proposta do COMITÊ TEMÁTICO DE COMÉRCIO E 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL, procura contribuir de forma mais decidida para a 

elaboração de uma figura jurídica que permita, de maneira simplificada, a associação de 

pequenas empresas á vista de que, “não há hoje uma estrutura que confira segurança 
jurídica à associação de empresas para fins de exportação”, já que os consórcios de 
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exportação, além de limitados, padecem de um marco legal nesses moldes, as cooperativas, 

possuem legislação limitadora e que sucita reformulações para incorporar verdadeiramente 

projetos e iniciativas voltados para a exportação. As demais figuras são construções 

empresarias para fugir dessas amaras. 

 

 A par de suas peculiaridades, o que se deve aplaudir é a coexistência de todas essas 

opções, que deverão passar por estudos e adaptações e melhoramentos redacionais, 

quando possíveis, de sorte a permitir que as PMEs possam livremente delas se valer para 

efetir seus projetos associativas, utilizando a figura que se mostrar mais adequada a cada 

circunstância. Quando não houver um marco legal definidor, como é o caso dos 

CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO, que se crie, e com a necessária urgência, valendo-se 

não só da experiência internacional, mas, sopesando também a nossa própria realidade 

sócio-econômica e cultural. 

 

Para se ter uma idéia da especialização de cada uma das figuras jurídicas em comento, na 

avaliação de organismos como a EMBRAPA, “empresas de propósito específico (EPEs) são 

um instrumento inovador no sentido de viabilizar o fortalecimento das empresas nacionais, 

ampliando a capacidade inovadora das mesmas”, devendo ter sua formatação melhorada, 

mediante a adoção de instrumentos criativos que resguardem as suas características e se 

afinem ao seu Sistema Jurídico. 

 

Certo é que em qualquer modelo associativo, envolvendo pessoas e interesses é possível 

alinhar vantagens e desvantagens. O que não obsta que o ordenamento jurídico nacional, 

acolhendo a experiência já sedimentada no país, passe a discipliná-los de forma a conferir 

maior segurança jurídica aos negócios,  criando sistemas bem delineados e proporcionando 

efetivamente,  uma maior participação dos pequenos empreendimentos no esforço 

exportador nacional e níveis crescentes de internacionalização de nossas empresas.  

  

O governo sabe que há necessidade de oferecer um marco legal para a associação entre 

pequenas empresas que optem por exportar conjuntamente simplificando os processos e 

procedimentos para criação de associações, cooperativas, consórcios, nos quais não se 

pode desconsiderar também a demanda por desoneração tributária, e este precisa ser 

concebido levando em conta esses vínculos interorganizações necessários ao fortalecimento 

desses empreendimentos na competição global, de forma que não haja inibições ou 
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vedações legais para ampliá-los na medida que os espaços da produção e do comércio 

assim o exigir. 

Daí porque, tudo recomenda o envio desse esboço de minuta de Lei ao Congresso Nacional. 

Consensado no âmbito desse Comitê temático visa à criação de um marco legal para os 

Consórcio de Exportação.  Naquelas casas parlamentares, como é de praxe, poderá ser 

amplamente discutido e receber colaborações que o tornem melhor e mais adequado à 

realidade delineada nessas modestas notas, inclusive os oportunos admíniculos de órgãos 

como APEX-Brasil, SEBRAE, associações e entidades de classe interessadas. 

Talvez sirva, de soslaio, para despertar em nossos parlamentares a necessidade de adequar 

as outras figuras que dão alicerce aos associativismos das PMEs voltadas para a 

exportação, às peculiaridades do segmento, promovendo, assim uma revisão legislativa em 

tais figuras de sorte a propiciá-lo, também, escolha da figura jurídica a ser adequadamente 

utilizada ante cada circunstância do negócio, ou mesmo de forma concomitante, em face da 

crescente estruturação das empresas em redes voltadas para a competição mundializada. 

 

 

 

 

 


