
 
PREÇOS, IMPORTAÇÕES E PARCERIAS INTERNACIONAIS:  

estratégias para tempos de Real valorizado 
com Antonio Carlos Smith 

 

A valorização do Real atingiu níveis que inviabilizam as exportações de muitas empresas, 

em escala que já se refletiu no PIB brasileiro. Como a taxa de câmbio depende também de 

fatores externos, as incertezas quanto à estabilidade dos mercados financeiros mundiais 

adiciona nova preocupação aos exportadores. Os critérios para fixação de preços tornam-se 

mais críticos. E, mais do que nunca, demandam análise estratégica e ferramental matemático 

simples, de resposta rápida e gerador de dados para aquela análise. Essas questões não são 

triviais e exigem enfoque realista, pois a situação é de duração indeterminada. Nesse quadro de 

competição mais complexa, a INTELIGÊNCIA COMPETITIVA, com busca de informações dos 

concorrentes estrangeiros (seus preços, produtos e comercialização) torna-se mais importante. 

Assim, o uso da Internet para pesquisas e coleta de dados, pela própria empresa, deve ser 

levado ao máximo, assim como a busca dos preços dos concorrentes no país-alvo e sua 

conversão para a condição EXW.  

Em suma, todos os esforços devem ser articulados para que as empresas nacionais não 

percam espaços conquistados a muito custo. 

Usando sua experiência internacional, Smith discute e aprofunda três questões que 

merecem atenção em tempos de moeda nacional valorizada:   

• Critérios de PRECIFICAÇÃO para mercados externos, com análise de conceitos e 

simulações em Excel (durante palestra), cálculo de ponto de equilíbrio e sensibilidade 

do lucro ao câmbio para definições estratégicas, notas sobre lucros não-monetários 

da exportação e sugestões de pesquisas via Internet para coleta de elementos de 

inteligência competitiva em sites de governos, entidades e empresas estrangeiras. 

• Uso da IMPORTAÇÃO para desenvolver produtos novos e mais competitivos, e  

• Desenvolvimento de PARCERIAS INDUSTRIAIS em mercados com concorrentes 

estabelecidos e de conquista mais difícil, para venda de tecnologia, assistência, 

serviços, máquinas e insumos a indústrias de países de desenvolvimento semelhante 

ou inferior ao brasileiro. 

 
PÚBLICO 
Responsáveis por decisões estratégicas, comércio internacional e formação de preços de 

empresas de médio e pequeno porte.  



A apresentação sobre PARCERIAS INDUSTRIAIS pode interessar ainda os responsáveis 

por decisões estratégicas em empresas de maior porte, pois incluem informações 

coletadas no exterior e pouco conhecidas no Brasil.  

 
PROGRAMA 
Manhã  
Exposição:   9:00 às 11:00 

Coffee break    

Debates: 11:30 às 12:30 

 
Tarde e, se necessário, o dia seguinte 
Reuniões de 45 minutos, com entrega de material e discussões individualizadas por 

empresa, marcadas com antecedência e cobradas à parte. Máximo de 4 reuniões por 

turno. Podem ser consideradas reuniões nas próprias empresas, para diversos 

participantes. 

 

INVESTIMENTO DOS PARTICIPANTES  
 

         PALESTRANTE: 
 

Antonio Carlos Smith, 
consultor internacional, com extensos e detalhados 

trabalhos realizados nos Estados Unidos, México e 

Oriente Médio, ricos em contatos com empresários, 

entidades de classe, governos e representações 

brasileiras. Sua longa experiência como industrial e 

dirigente de órgãos de classe permite-lhe entender o 

público alvo. Seus artigos para a imprensa mostram 

um profissional promotor de ações mercadológicas 

inovadoras para ampliar a participação do Brasil no 

ambiente comercial internacional.  

 

 


