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Os variados segmentos da
indústria da comunicação têm
sentido de forma diferente
o impacto da valorização da
moeda brasileira perante o
dólar, assim como reagido de
maneiras diversas. De uma
média anualizada superior a
R$ 2,90 entre 2002 e 2004,
o dólar caiu para R$ 2,40 em
2005 e atualmente está abaixo
dos R$ 2,30. Enquanto agências
multinacionais de publicidade
e de marketing direto necessi-
tam de menor número de reais
para bater as metas em moeda
norte-americana, produtoras
de comerciais reclamam perder
competitividade no mercado
externo justamente no momen-
to em que o Brasil começava
a se consolidar como pólo de
produção. No segmento de jor-
nais, uma forte alta no preço do
papel jornal anulou os ganhos
da variação cambial.

Apesar dos aumentos no pre-
ço do produto, o câmbio também
atrapalha os planos da noruegue-
sa Norske Skog, única fabricante
de papel jornal com produção
local. Desde 2001, quando che-
gou ao País, a empresa estuda
a possibilidade de ampliar sua
fábrica, no Paraná. Mas, segundo
André Arantes, responsável pela
área de marketing e inteligência
de negócios da companhia no
Brasil, as condições ideais para o
investimento nunca se concreti-
zaram. "Trabalhávamos com um
cenário de dólar a R$ 2,80 no
longo prazo", diz.

Orçado inicialmente em cer-
ca de US$ 450 milhões, o projeto
ampliaria em 350 mil toneladas
anuais a capacidade atual de
produção da empresa no País,
que é de 180 mil toneladas por
ano. O volume seria suficiente
para atender a 100% do consu-
mo nacional, estimado em 500
mil toneladas anuais. Segundo
Arantes, o problema com o
câmbio vem do fato de que não
é razoável a companhia esperar
que vá deter controle total so-
bre o mercado — e, em função
disso, terá de exportar parte da
produção. Com o dólar abaixo do

previsto, a empresa não te-
ria condições de competir
no mercado externo.

De acordo com o exe-
cutivo, pesam ainda no
adiamento da decisão o
aumento dos preços de
energia elétrica, que re-
presentam cerca de 30%
dos custos industriais, e
a inexistência, na práti-
ca, de mecanismos que
permitam à Norske Skog
compensação de créditos
do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) obtidos
com a venda do papel
jornal — os jornais são
isentos do imposto, que
fica represado no fabri-
cante de papel, último
elo da cadeia produtiva
antes do cliente final.
"Estamos revendo as premissas
do projeto e devemos tomar
uma decisão definitiva até o fim
deste ano", afirma Arantes. "A
aprovação de uma lei comple-
mentar, em dezembro do ano
passado, deve contribuir para
resolver a questão do ICMS,
que é determinante porque só
o imposto tem peso de 15% no
custo do produto." Outras al-
ternativas seriam a redução do
investimento total no projeto e
a busca por opções energéticas
mais baratas.

PAPEL EM ALTA
No que diz respeito à esca-

lada do preço do papel jornal
no mercado externo, Arantes
diz que os motivos principais
seriam a forte valorização do
dólar canadense em relação ao
norte-americano nos últimos
anos e os aumentos nos custos
de energia no hemisfério norte.
Segundo o executivo, como
o Canadá responde por cerca
de 80% da produção mundial,
estimada em 12,6 milhões de
toneladas por ano, acaba dese-
quilibrando o mercado quando
repassa para os preços finais
os aumentos de custo que tem.
Executivos de jornais, como
Antônio Hércules Júnior, di-

Hércules: "Nossos custos em reais já eram muito altos'

retor de marketing e mercado
leitor do jornal O Estado de S.
Paulo, atribuem a alta também
ao fechamento ou à adaptação
de indústrias de papel jornal à
fabricação de outros tipos de
papéis, medida que pressionou
para cima os preços do produto
a partir de 2004.

De qualquer forma, segundo
a Pulp & Papper Weekly, título
que cobre o setor, a tonelada
do papel jornal, que em março
de 2003 custava US$ 475 no
mercado norte-americano, en-
cerrou o mês passado valendo
US$ 665. Arantes não informa
se para cima ou para baixo, mas
afirma que os preços cobrados
no Brasil são ligeiramente di-
ferentes, apesar de seguirem a
tendência.

NOS JORNAIS
É em função de tal alta que a

desvalorização do dólar, em re-
lação ao real, não tem significa-
do alívio nos custos dos jornais.
"Basicamente, o que interessa é
o preço final do papel em real.
Com a queda do dólar, melhorou
a conversão para quem compra.
Em contrapartida, o preço do
papel sobe em dólares há 18
meses e já está próximo de
alcançar o patamar mais alto

dos últimos sete anos", diz
Antônio Carlos de Moura,
diretor executivo-comer-
cial do Grupo Folha.

Segundo Moacir Tei-
xeira Dias, diretor ad-
ministrativo e financeiro
da Rede Anhanguera de
Comunicação (RAC), do
começo de 2004 até agora
o preço do papel jornal
aumentou cerca de 50%.
Para Wladinúr Pereira da
Silva, diretor financeiro
do jornal DCI, no final das
contas, apesar da queda
da moeda norte-ameri-
cana, houve aumento no-
minal de 5% no preço do
papel jornal nos últimos
12 meses — percentual

| significativo, se levado
em conta o fato de que o
insumo, diz o executivo,

representa 50% dos custos
industriais.

Porém, Hércules Júnior
afirma que, apesar de tudo, o
que aconteceu desta vez foi, de
certa forma, um movimento de
compensação benéfico, inicial-
mente, para os brasileiros. Isso
porque, segundo ele, os preços
do papel jornal começaram a
subir no mercado internacional
em 2004, mas o princípio do
repasse para as empresas brasi-
leiras ocorreu somente quando
o dólar começou a cair no País,
no ano passado. "Nossos custos
em reais já eram muito altos
e, como a demanda está em
queda na Europa e nos Estados

Unidos, conseguimos adiar os
repasses, o que não aconteceu
em outras ocasiões em que
houve forte variação cambial",
ressalta. "Com a queda do dólar,
perdemos nosso argumento."

Segundo o executivo de O
Estado de S. Paulo, ganhos reais
aconteceram mesmo apenas
na compra de serviços, como
notícias e fotos de agências
internacionais, e insumos com
menor participação nos custos
industriais, como tintas e peças
de reposição para as máquinas
de impressão.

DÍVIDAS
Alguns executivos ouvidos

por Meio & Mensagem dis-
seram acreditar que a situação
melhorou mesmo para quem
tem dívidas em dólar — refe-
rentes na maioria dos casos à
compra de equipamentos de
impressão no final da década
de 1990. "Para aqueles jornais
que, lá atrás, no final da década
passada, fizeram investimento
na ampliação do parque gráfi-
co com o dólar a R$ 1,20, essa
valorização do real agora deve
ajudar a reequilibrar as finan-
ças. A maioria que tem dívidas
em dólares está melhor", diz
Pereira da Silva, acrescentando
que esse não é o caso do jornal
em que trabalha.

O Estadão, porém — único
exemplo aqui citado que se en-
caixa no perfil —, não está adian-
tando o pagamento das parcelas
por um motivo simples: vale mais

Como a desvalorização do dólar norte-americano afeta os negócios do setor de comunicação
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aplicar o dinheiro no Brasil e pa-
gar nas datas preestabelecidas as
parcelas em dólares, que normal-
mente têm juros menores. "Nossa
dívida em moeda estrangeira é
pequena e já foi renegociada.
Mas não estamos adiantando o
pagamento para aproveitar o
câmbio. Vale mais a pena aplicar
o dinheiro que temos em caixa
no mercado interno, cujas taxas
de juros são altas, e fazer caixa
para quitar nossas prestações
nas datas de vencimento", afirma
Hércules Júnior.

Na RAC, segundo Teixeira
Dias, o que se cogitou foi a
possibilidade de garantir a com-
pra da moeda norte-americana
por preços mais baixos para
a aquisição de papel jornal no
futuro, o que poderia ser feito
com a contratação de serviços
de hedge (seguro) cambial.
"Chegamos a analisar a questão
para saber se valeria a pena,
como forma de proteção contra
a possibilidade de alta do dólar.
Mas esse tipo de operação tem
um custo que, mesmo em nossas
projeções de longo prazo, não
compensaria."

Caso singular em decorrên-
cia do fato de trabalhar com
as rotativas dos controladores
- grupos Folha e Globo —, o

jornal Valor Econômico não tem
sentido o impacto da variação
cambial. Segundo Nicolino Spi-
na, diretor-presidente do título,
o jornal já fechou com Globo
e Folha de S. Paulo os custos
para impressão e distribuição
de todo o ano de 2006, em reais.
"Acredito que, caso o dólar te-
nha uma disparada significativa,
haverá renegociação. Mas acho
pouco provável essa situação
de aumento do dólar", afirmou
o executivo.

A escassez de recursos ex-
tras talvez seja um dos motivos

Davini: metas em reais depois dos solavancos

pelos quais a Associação dos
Agentes de Fornecedores de
Equipamentos e Insumos para
a Indústria Gráfica (Afeigraf)
registra fraco movimento na
venda de equipamentos gráficos
para jornais, apesar do câmbio
favorável. Segundo Karl Klokler,
presidente da entidade, este seria
um bom momento para atualiza-
ção tecnológica, principalmente
para pequenos e médios títulos,
que não teriam acompanhado o
movimento dos grandes no final
da década de 1990.

Já no que diz respeito a
outros insumos, como tintas,
o dirigente afirma que houve
pequeno acréscimo, que atribui
ao aumento da circulação de
jornais e revistas, mesmo que
diminuto. A análise de Klokler,
porém, é feita com base em con-
versas com associados, e não em
pesquisas — a entidade, funda-
da há dois anos, alega estar se
estruturando para isso.

Castellanos: crescimento orgânico e resultados turbinados pelo dólar

PRODUTORAS
No segmento de produção,

as mudanças ocorridas no ce-
nário cambial são encaradas
como problema principalmen-
te para aquelas empresas que
vinham buscando inserção
maior no mercado internacio-
nal. Paulo Schimidt, sócio e
produtor executivo da Acade-
mia de Filmes, afirma que, no
mercado interno, o câmbio do
jeito que está é até favorável
ao aumento das verbas de pro-
dução porque muitas multina-
cionais acabam com sobras de
caixa após atingirem as metas
e podem reinvestir o dinheiro
em ações de marketing — no
caso, os juros altos jogam con-
tra, freando os negócios.

No mercado internacional,
porém, as perdas são significa-
tivas. Segundo o empresário, as
produtoras brasileiras estavam
tendo uma inserção muito rápi-
da e conquistando clientes em

diversos países nos últimos anos.
Como exemplo, cita a própria
Academia, que faturou € 712 mil
em 2004 com produções para
fora e quase € 2,3 milhões no ano
passado — três vezes mais. Em
2006, porém, nenhum contrato
foi fechado ainda. "Orçamos €
3 milhões neste ano. Do total,
€ l milhão não fechou. Os ou-
tros € 2 milhões ainda esperam
aprovação, mas não acredito que
levaremos tudo", diz.

Com o dólar em baixa, o
Brasil estaria perdendo um dife-
rencial competitivo importante,
se não o mais importante no
momento. Isso porque — avalia
Schimidt, que já presidiu o Film
Brazil, projeto de promoção do
segmento no mercado externo
(só no ano passado foram inves-
tidos mais de R$ 2 milhões em
promoção) — a variação cambial
tira competitividade do País
justamente no momento em que
ele mostrava ser capaz de aten-

Perspectiva é de estabilidade em 2006
A substituição de Antônio

Palocci por Guido Mantega
no Ministério da Fazenda não
trouxe maiores conseqüências
para a estabilidade da moeda
brasileira, como seria de espe-
rar, há poucos meses, no auge
do escândalo do mensalão.
Depois de uma breve oscila-
ção para cima, o dólar voltou
a cair e terminou a primeira
semana de abril abaixo de
R$ 2,30, patamar médio que
vem mantendo desde o início
do ano. A pequena variação
é atribuída ao fato de o País
hoje apresentar fundamentos
econômicos mais estáveis. E
também à falta de indicativos
de que, com a mudança de
ministro, a política econômica
do governo seria alterada de
forma significativa. No médio

prazo, mesmo sendo este um
ano de eleições majoritárias,
que promete embates políticos
dramáticos, a perspectiva é
manutenção do câmbio atual.

É o que afirmam analistas
como Adauto Lima, econo-
mista-chefe do banco West
LB. Para o executivo, o prin-
cípio dominante do câmbio,
no curto prazo, é o cenário
externo. "Houve redução forte
do risco associado aos países
emergentes nos últimos anos.
Vários deles apresentam hoje
superávit fiscal, o que os torna
mais seguros aos olhos dos
investidores. Por isso, não vejo
risco de grandes mudanças no
câmbio", afirma.

Para Adauto, a mudança
de ministro muda apenas
marginalmente a avaliação

de risco do País, principal-
mente porque o governo já
deu recentemente mostras
de que garante a autonomia
da equipe do Banco Central,
capitaneada por Henrique
Meirelles e adepta de um
estilo conservador na política
monetária. "O questionamen-
to da política geraria um pou-
co mais de volatilidade. Mas
como não existe conflito entre
o ministro e o Banco Central,
qualquer incerteza é dissipada
no curto prazo", diz Lima.

Marcelo Cypriano, econo-
mista sênior do BankBoston,
não comenta os efeitos espe-
cíficos da troca de ministros
sobre o câmbio. Mas diz que, a
partir de 2002, teve início um
movimento de valorização de
diversas moedas em relação

ao dólar. Na época, o real não
acompanhou o movimento,
por conta da insegurança ge-
rada pelas eleições presiden-
ciais, que tinham Lula como
favorito. A atual valorização
do real, portanto, seria uma
conseqüência da melhora
dos indicadores econômicos
do País (como, por exem-
plo, reservas em dólares e
balança comercial positiva).

O dólar atual, abaixo dos R$
2,30, seria então equivalente ao
dólar a R$ 2,85, em 2002, segun-
do Cypriano. Na avaliação do
economista, com os fundamen-
tos atuais da economia, e com
base no histórico de flutuação
da moeda brasileira em 1999 e
2000, o câmbio deverá oscilar
não mais que R$ 0,15, para cima
ou para baixo, em 2006. (OS)

der às solicitações estrangeiras.
Em outras palavras, ganhava
credibilidade. "Se estivéssemos
trabalhando o mercado externo
há uns dez anos, o preço ainda
seria um diferencial importante,
mas não com tanto peso como
tem agora", afirma.

Correndo por fora estão
concorrentes como Chile, Ar-
gentina, África do Sul, Espanha,
índia, Nova Zelândia e Canadá.
"Nossa grande vantagem era
justamente o câmbio, porque
nos custos de produção não
somos tão mais baratos que os
europeus — e nossos castings
também são mais caros do que
o de outros países da Améri-
ca Latina, como Argentina e
Chile", diz Francesco Civita,
vice-presidente executivo da
Pródigo. Além disso, afirma
Schimidt, o Brasil impõe uma
série de entraves burocráticos,
além do câmbio, que podem
atrasar e inviabilizar diversos
trabalhos. "É uma pena, por-
que o mercado internacional
começava a representar fatia
significativa do faturamento
de muitas empresas. Para a
Academia, o percentual foi de
11% em 2005", informa.

Segundo Andréa Barata Ri-
beiro, diretora e sócia da O2,
além de tirar a competitividade
das produtoras brasileiras, a
queda do dólar não servirá nem
para a compra de equipamentos,
pois a carga tributária para im-
portar um equipamento, mesmo
sem similar no Brasil, é de quase
100%. "Equipamentos de cinema
são caros e essa baixa do dólar
não é suficiente para que o mer-
cado possa se equipar adequada-
mente", salienta a diretora.

Um pouco mais otimista,
Marcos Araújo, sócio-diretor da
Sentimental Filme, concorda
que houve perda de competiti-
vidade, mas acredita que o País
ainda é viável. Prova disso seria
o convite recente da Portugal Te-
lecom para que a produtora par-
ticipasse do processo de seleção
que irá escolher os fornecedores
que atenderão a companhia no
mercado europeu. "Ainda somos
viáveis. Senão, nem nos consul-
tariam mais", avalia.

Ele diz que a Sentimental
pretende manter o contato com
clientes portugueses, mesmo
que à custa de menor renta-
bilidade. "A valorização do
real nos aproximou dos preços
oferecidos pelos concorrentes
portugueses. Antes, conseguía-
mos cobrar preços melhores,
com margens de lucro também
melhores. A rentabilidade caiu.
mas também não estamos no
prejuízo. É o momento de o
Brasil repensar o tamanho e c
volume das produções que faz
para o mercado externo. Mas
não devemos nos fechar. Est-
não é o melhor momento para
se promover lá fora. Para querr
já está lá, é melhor ficar, até



porque o processo de abertura
de mercado é caro", avalia.

Nas agências multinacionais
de marketing direto e publicida-
de, o efeito principal da queda do
dólar foi facilitar o alcance das
metas estabelecidas pela matriz.
"A conseqüência positiva, para
nós, foi o fato de que agora pre-

cisamos fazer menor volume de
reais para alcançar os mesmos
resultados", diz Flávio Sales,
sócio-fundador e presidente da
Sun MRM, agência de marketing
direto ligada ao Grupo McCann
no Brasil. "Do lado dos clientes,
ainda não percebemos nenhuma
mudança. Talvez se tivermos
outro ano assim sobre alguma
verba para investimentos em
marketing", completa.

Da mesma forma, para Júlio
Castellanos, presidente executivo
da McCann no Brasil, o que mudou
foi que os números reportados à
matriz melhoraram, em dólares.
O publicitário afirma que, desde

segundo semestre de 2004,
houve uma melhora acelerada dos
negócios no País, mas não acredita
que o fato tenha relação com o
câmbio, e sim com a estabilidade
econômica. "Nos últimos 18 ou
24 meses, o câmbio tem sido uma
irada a mais. Além do crescimento
orgânico, os resultados são turbi-
nados pelo dólar."

Sérgio Amado, presidente
da Ogilvy Brasil, afirma que o
efeito das variações cambiais,
a partir de 2004, foi pratica-
mente nulo para a agência. Isso
porque, desde que assumiu a
presidência, em 1997, a meta de
crescimento é baseada em um
câmbio preestabelecido. "Faze-
mos o orçamento em outubro e
levamos em conta a cotação do
real. Não há comprometimento
das metas porque o dólar de re-
ferência é o de outubro", diz. "Os
investimentos em dólares dos
clientes estão todos confirmados
e existe a sinalização de que. se
houver necessidade, mais verbas
poderão ser liberadas."

Para Sérgio Brandão, vice-
presidente de atendimento e
operações da Y&R, o clima
de estabilidade proporcionado
pela atual política econômica e
cambial tem criado uma situa-
ção de estabilidade favorável a
investimentos.

PROGRAMADORASDETV
Para programadoras de TV

por assinatura, como a Turner,
dona dos canais CNN, Cartoon,
Boomerang e TNT, o real valo-
rizado tem permitido acelerar
a implementação de projetos
de expansão. Segundo Rafael
Davini, vice-presidente de ven-
das publicitárias e marketing
da empresa no Brasil, o dinhei-
ro extra gerado pela variação
cambial está sendo destinado,
dentre outras coisas, a compra
de programação, implementação
de infra-estrutura de estúdios e
reformulação de canais. Como

exemplo, o executivo cita o canal
TNT, que está recebendo neste
ano mais filmes, séries e concer-
tos do que receberia se o dólar
se mantivesse nos patamares de
2004. "São investimentos que
nos permitem proteger nossas
posições no ranking de audiência
e, assim, aumentar a venda de
publicidade", afirma Davini.

Com filiais instaladas no Brasil
há 12 anos para a venda de assi-
naturas de seus canais e há dez
comercializando também espaços
publicitários, a matriz norte-ame-
ricana cansou de se surpreender
com os solavancos nos resultados
causados por flutuações da moe-
da local — tanto que, em função

Andréa: queda do dólar não servirá nem para a compra de equipamentos

disso, em 2003 decidiu mudar de vos no País, afirma Davini.
estratégia e passou a estabelecer Segundo ele, quando houve
metas em reais para os executi- a disparada do dólar, a partir do

final de 2001, a filial brasileira
foi bastante prejudicada. Pres-
sionada por custos em moeda
norte-americana (compra de
programas, por exemplo) e re-
cebendo em reais, reportava-se à
matriz em dólar. "No período das
últimas eleições presidenciais,
perdemos muito do resultado,
mas, mesmo assim, conseguimos
crescer em reais e manter a recei-
ta em dólares. Agora aconteceu
o inverso e fomos beneficiados."
De acordo com Davini, em 2005
somente o impacto positivo da
variação cambial foi de cerca
de 25%. "Para 2006, esperamos
mais 10% a 15%, além de 7% de
crescimento em reais."
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