
Os novos desafios que a desvalorização do
dólar coloca para as pequenas e médias empresas

— e o que elas estão fazendo para supera-los
Manuela Rios

o início dos anos 80, o então adolescente Marcos Adriano
Araújo de Andrade, hoje com 40 anos, tinha uma crise de
ansiedade a cada encomenda que chegava do exterior. A empresa de
sua família, a Expor, produz manequins para o varejo e, já naquela
época, começava a desbravar o mercado internacional. Para Andrade, que cui-
dava da papelada da empresa, exportar era um problema, não uma solução. As

encomendas externas alteravam toda a rotina e a burocracia parecia um obstáculo intransponível. Hoje, as
exportações são uma vocação para a Expor. Os manequins do real em relação ao dólar desde 2002 encareceu o preço dos
que ela produz vão para vitrines do varejo espalhadas por Es-
tados Unidos, Japão, Rússia, índia, Taiwan, países do Orien-
te Médio e da América do Sul. Grifes de luxo como Donna
Karan, Kenneth Cole e Polo Ralph Lauren respondem hoje
por 30% dos 10 milhões de reais que a Expor fatura por ano.
Num momento em que o câmbio é desfavorável à exporta-
ção das empresas brasileiras — a valorização de cerca de 38%

produtos nacionais lá fora —, uma história bem-sucedida
como a da Expor chama a atenção. Vendendo manequins
produzidos sob medida, em 2005 a empresa aumentou
as vendas para o exterior em 25%. No mesmo período,
segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, l 069 empresas brasileiras, entre
17 675, deixaram de exportar. Boa parte dos desistentes
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é formada por pequenos e médios empresários que não conse-
guiram concorrer com rivais internacionais ou, ao baixar os pre-
ços para se manter competitivos, não suportaram o aperto na mar-
gem de lucro. "Foi a maior queda dos últimos dez anos", afirma o
economista Fernando Ribeiro, da Fundação Centro de Estudos
de Comércio Exterior (Funcex).

Esta não é a primeira vez que os exportadores brasileiros pas-
sam por apertos por causa das oscilações da moeda. Nem deve
ser a última, já que o câmbio é livre e não há sinais, com a ava-
lanche de investimentos estrangeiros que vem entrando no país,
de que o dólar vá voltar para o patamar dos 3 reais, como em
2004. Quando o real está fraco, a competitividade de todos os
produtos nacionais aumenta instantaneamente, sem que se te-
nha de fazer enormes es-
forços para isso. Quan-
do se fortalece, como
agora, essa situação se in-
verte, tornando a vida
das empresas exportado-
ras muito mais dura.
"Para as pequenas e mé-
dias, é mais complicado
ainda", diz José Augusto
de Castro, vice-presiden-
te da Associação de Co-
mércio Exterior do Bra-
sil, que reúne compa-
nhias exportadoras e im-
portadoras. "Como o vo-
lume de produção das
pequenas empresas é re-
lativamente baixo, é mais
difícil diluir os custos."
Há ainda o obstáculo de
uma infra-estrutura in-
compatível com um país
que se pretende exporta-
dor e de um emaranha-
do de 3 400 leis sobre comércio exterior, além de 121 diferentes
tributos. "Impostos, câmbio, todo tipo de custo recai com maior
peso sobre as pequenas e médias", diz Ricardo Sennes, da Pros-
pectiva, consultoria especializada em negócios internacionais.

As histórias de empresas como a Expor, a fabricante paulis-
tana de pastilhas de ligas para alumínio Mextra, a paulista BRQ,
especializada em integração de softwares, a empresa de enge-

nharia carioca PipeWay e a produtora de cosméticos Amazon
Secrets, que protagonizam esta reportagem, não são apenas ca-
sos isolados de sucesso num momento difícil. Elas oferecem
uma lição valiosa de como, mesmo não contando com um cen-
tésimo do poder de uma Vale do Rio Doce ou de uma Embraer,
é possível enfrentar o câmbio adverso — e até sair fortalecido
entre os clientes internacionais.

O caminho para isso é, dentro de casa, seguir um conjunto
de estratégias que aumentem a competitividade, independen-
temente do que diz a cotação do dólar. Fora de casa, é possível
encontrar muitas oportunidades em mercados em crescimen-
to. Cosméticos feitos com matérias-primas naturais, bens de
consumo ecologicamente corretos, móveis artesanais, cachaça,



Consumidores nas ruas de Tóquio, no Japão: conhecer as peculiaridades culturais de cada mercado é estratégico

jóias e softwares corporativos são alguns exemplos de produtos
que têm encontrado um bom lugar nas exportações. Há muitos
mercados em crescimento, como China e índia, ávidos por itens
de praticamente todos os setores. Há oportunidades em países
em reconstrução, como Angola, carentes de serviços de infra-es-
trutura, vestuário e serviços em geral.

Pode parecer excesso de otimismo
falar em oportunidades quando os jor-
nais escrevem páginas inteiras sobre a
desolação atual de setores em que as pe-
quenas e médias empresas são exporta-
dores tradicionais — caso dos fabrican-
tes de calçados do sul, que não estão su-
portando mais a concorrência feroz com
os baixíssimos preços da China. Fica cla-
ro que o modelo de exportação basea-
do em produtos feitos com matéria-pri-
ma e mão-de-obra baratas não funcio-
na mais. "Não adianta insistir em guer-
ra de preços", afirma Guilherme Pless-
mann Tiezzi, professor do Ibmec São
Paulo, especializado em estratégia em-
presarial. "É preciso oferecer itens ex-
clusivos, com alto valor agregado e sem
similares óbvios no mercado internacional."

Foi o que fez o advogado Célio Caetano de Souza, de 43 anos,
dono da Yellow Port, fabricante de calçados e bolsas. A Yellow
Port está sediada em Franca, no interior paulista. A região é um
pólo de empresas de pequeno e médio porte do setor de calça-

dos — a maioria enfrentando imensas dificuldades para lidar
com a valorização do real. Até recentemente, quando fabricava
sapatos comuns, Souza fazia parte do time dos exportadores à
beira de um ataque de nervos. Seis anos atrás, quando percebeu
os primeiros sinais de que os chineses preencheriam boa parte

dos contêineres transportados nos prin-
cipais portos de exportação do mundo,
como Cingapura e Roterdã, Souza ficou
aflito. "Eu precisava encontrar um jeito
de fazer algo completamente diferente,
uma mercadoria que nenhum chinês
estivesse pensando em produzir", diz.
Souza teve então a idéia de usar lonas
velhas de caminhão recicladas para fa-
bricar calçados, camisas, bonés, bolsas
e relógios. Com uma roupagem ecoló-
gica, os preços desses produtos — e com
eles a margem de lucro — sobem. Um
par de sapatos da Yellow Port é expor-
tado por 32 dólares, o dobro de um si-
milar feito de couro barato. Com uma
pequena loja no Shopping Ibirapuera,
na zona sul de São Paulo, a Yellow Port
fez das exportações sua principal estra-

tégia de crescimento. "Hoje, 60% de nossa produção vai para
Europa, Japão e Austrália", diz Souza.

Totalmente convencida de que a busca de nichos é um cami-
nho seguro para encontrar um lugar no mercado mundial, a fo-
tógrafa Sheila Farah, de 36 anos, há cerca de um ano fechou o



primeiro negócio da sua empresa de cosméticos, a Amazon Se-
crets. A venda aconteceu durante a Cosmoprof de Bolonha, a
maior feira do setor. Seus cosméticos, velas, incensos e óleos fei-
tos com extratos de espécies amazônicas foram diretamente pa-
ra a Galerie Lafayette, de Paris. Pouco depois, chegavam às pra-
teleiras da cadeia italiana Coin e da alemã Douglas. Na seqüên-
cia, a Amazon Secrets conquistou espaço exclusivo na Sephora,
rede do grupo LVHM, dono da Louis Vuitton. Para conseguir
tudo isso, Sheila investiu 6 milhões de reais nos últimos seis
anos, construindo parcerias com comunidades da Amazônia e
distribuidores estrangeiros. "Vou faturar 5 milhões de euros nes-
te ano somente com exportações", diz Sheila.

Por trás do sucesso da Yellow Port e da Amazon Secrets está
a capacidade de entender aquilo que o consumidor quer — um
princípio facilmente exortado e difícil de colocar em prática.
Andrade, da Expor, conseguiu fazer isso. Nestes tempos em que
o câmbio vem apertando as margens dos exportadores, a Ex-
por conseguiu cobrar mais, investindo em manequins perfeita-
mente adaptados aos padrões estéticos e culturais de cada país
atendido. "Os árabes querem peças sem cabeça, como ordena o
Como, e descobrimos um tom de negro que agrada aos sul-afri-
canos", diz Andrade. "Os holandeses compram manequins enor-
mes e os japoneses querem os pequenos." É dessa forma que ele
está vendendo seu produto a um preço médio de 300 dólares
— mais do que o dobro de um clone feito na China.

Com 95% de suas receitas colhidas no mercado internacio-
nal, a gaúcha DM, uma das três maiores transportadoras de car-
gas entre países do Mercosul, tem uma limitação muito concre-
ta para lidar com a questão do câmbio. Pela natureza de seu ne-
gócio, a empresa tem dificuldades de se expandir geografica-
mente — uma alternativa possível para companhias que fabri-
cam produtos de consumo, por exemplo. "A solução foi ampliar
os serviços para oferecer maior valor e conseguir preços melho-

Fabricação de calçados no sul: concorrência feroz da China
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res", diz Ricardo Mincarone, de 40 anos, um médico veteriná-
rio que trocou o sonho de cuidar de gado pelos negócios da fa-
mília-. A empresa, que faturou 60 milhões de reais no ano pas-
sado, é uma das poucas de seu setor com toda a frota — 285 ca-
minhões — monitorada por satélite, o que lhe permite cobrar
tarifas até 10% superiores à média do mercado. Com isso, Min-
carone conseguiu uma certa blindagem contra os sobressaltos
das oscilações cambiais numa operação em que a receita vem
em dólares e 80% dos custos são em reais.

Como a transportadora gaúcha, a BRQ está progredindo
num setor difícil — softwares para computadores. "Todo mun-
do sabe que os indianos dominam o setor, mas há muitos ni-
chos que eles não exploram", diz Jean-Claude Ramirez, da con-
sultoria Bain & Company. Recentemente, Ramirez passou um
mês na índia levantando detalhadamente todo tipo de oportu-
nidade em tecnologia. Serviços financeiros é um exemplo de
possibilidade pouco explorada. "É uma área em que temos gran-
de capacitação porque nosso mercado interno, diferentemente
do indiano, é muito desenvolvido", diz Benjamin Quadros, de
37 anos, presidente da BRQ. Há dois anos, a BRQ fez parcerias

com empresas americanas para a prospecção do mercado local.
Conquistou um banco e uma agência de publicidade em Nova
York, que lhe renderam 4% do seu faturamento de 73 milhões
de reais em 2005. Neste ano, a BRQ pretende fechar mais cinco
contratos no exterior e aumentar a fatia exportada para 14% de
sua receita, projetada em 115 milhões de reais.

Tecnologia é a palavra-chave do sucesso de toda uma nova
geração de pequenos e médios exportadores brasileiros. Como
Quadros, o engenheiro paulista Ivan Barchese, de 30 anos, di-
rige uma dessas empresas — a fabricante de pastilhas de ligas
metálicas para alumínio Mextra. Com faturamento anual de 27
milhões de reais, a Mextra está num mercado em que os con-
correntes são multinacionais enormes, com receitas anuais su-
periores a l bilhão de dólares. A concorrência, que já não é na-
da fácil, ficou mais difícil com o real forte. Mas Barchese teve a
idéia de pedir a dois de seus grandes clientes, as fabricantes de
alumínio francesa Pechinet e a canadense Novelis, que compras-
sem diretamente das siderúrgicas o aço de que a Mextra preci-
sa para fazer as pastilhas. Com isso, os custos dessa etapa da pro-
dução caíram 10%. "Em troca, eu repasso parte desse ganho



para elas", diz Barchese. O acordo só
interessou às fabricantes de alumínio
porque o produto da Mextra traz uma
tecnologia inovadora, que permite
aos clientes produzir alumínio com
maior competitividade.

A aliança com empresas grandes também faz parte da histó-
ria da PipeWay. Fruto de uma tecnologia surgida num centro
de pesquisas da Petrobras, a PipeWay nasceu no Instituto Gê-
nesis, centro de pesquisa científica e de fomento a empreende-
dores, ligado à PUC do Rio de Janeiro. A empresa fabrica e ope-
ra ferramentas computadorizadas para a inspeção de dutos de
óleo e gás. Essas engenhocas robotizadas percorrem o interior
das tubulações, registrando avarias e sinais de corrosão — diag-
nóstico importantíssimo para o trabalho de manutenção pre-
ventiva. Com 80% do faturamento proveniente da venda des-

ses serviços para empresas de energia da Argentina, do Uruguai
e da Venezuela, no ano passado a PipeWay passou por um mo-
mento de crise — juntou-se ao dólar baixo queda de 50% nos
preços praticados pela concorrência. "Nessa hora, ou você pisa
no freio e espera acontecer o pior ou vai buscar novos merca-
dos e tecnologias, que é o que estamos fazendo", diz o engenhei-
ro José Augusto Pereira da Silva, de 39 anos, presidente da em-
presa. Seu objetivo é fortalecer a PipeWay como uma empresa
de engenharia que não apenas inspecione, mas que também re-
solva qualquer anomalia nas instalações dos clientes. Para isso,



Porto de Cingapura: produtos com características
diferenciadas têm lugar privilegiado no mercado global

a PipeWay está fazendo investimentos em novas tecnologias e
em soluções sob medida. Ao mesmo tempo, para reduzir custos,
as compras dos fornecedores passaram a ser feitas em volumes
para o ano inteiro. A medida resultou numa economia de 20%.

Redução de custos, modernização tecnológica, busca de no-
vos mercados, compreender as preferências culturais do con-
sumidor, fazer alianças. Tudo o que as empresas exportadoras
retratadas aqui fazem, com êxito, para lidar com o desafio do
real forte encerra um ensinamento importantíssimo para qual-
quer empreendedor — inclusive para os que não pensam em
exportar. A lição a ser aprendida com essas histórias é que ex-
por sua empresa à concorrência global costuma ser assusta-
dor, mas talvez seja o melhor caminho para o rápido aprendi-
zado de práticas fundamentais para quem quer se tornar gran-
de um dia. "A exportação traz um aprendizado valioso para as
pequenas e médias empresas", diz Juan Quirós, da Apex-Bra-
sil, agência governamental de fomento às exportações. Estudo

sobre a evolução das ex-
portações brasileiras en-
tre 1998 e 2004, realiza-
do pela Funcex, revelou
que quase 20% das mi-
cro e pequenas empre-
sas que se mantiveram
exportando naquele pe-
ríodo cresceram, pas-
sando as médias e até as
grandes. Comparados a
seus pares, esses negó-
cios cresceram duas ve-
zes mais que a média.
"Graças ao aumento das
exportações, estamos
muito mais sólidos e
competitivos", diz An-
drade. "Agora, quando
chega um pedido de
manequins para o exte-
rior, o sentimento de
realização se sobrepõe
ao de ansiedade." •
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