
cotação do dólar anda baixa há anos, mas
desde que a conversão despencou para me-
nos de R$ 2, empresários de todo o país di-
vidiram-se entre o desespero e o êxtase.
Não é difícil entender reações tão extrema-

das: produtores com contratos atrelados ao dólar viram
seu orçamento desfazendo-se em frente aos olhos e ex-
portadores tornaram-se pouco competitivos no mercado
globalizado. Todos eles saíram perdendo. Por outro lado,
importadores e agentes de viagem ganharam produtos
muito mais acessíveis para oferecer aos clientes brasilei-
ros. A questão é polêmica. Há quem diga que uma econo-
mia desenvolvida e estabilizada precisa de uma moeda
forte, mas há os que praticamente exigem uma interven-
ção do governo para frear a queda do câmbio. Não impor-

ta quem esteja com a razão, as empresas precisam sobre-
viver — e crescer — no cenário atual, independente-
mente da espera de uma eventual intervenção do governo.

Apesar de o dólar baixo afetar de maneira negativa
muitos setores da economia, especialmente aqueles com
grande número de mão-de-obra envolvida, como a in-
dústria têxtil, a calçadista, a de plástico e a de brinque-
dos, a situação traz também reflexos positivos. Reflexos
que podem — e devem — ser aproveitados por todos os
empresários. As orientações para minimizar impactos
negativos e otimizar os positivos vão desde oferecer um
atendimento diferenciado até serviços e operações finan-
ceiras contratadas com bancos. Selecionamos as princi-
pais delas para ajudar a sua empresa a ganhar competiti-
vidade e se manter firme, esteja o dólar baixo ou alto.
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Este é o grande momento para quem vende o exterior no
Brasil, seja em produtos como alimentos, cosméticos e
maquinários, seja em sonhos de viagens e estudos em
terras distantes. Importadoras e agências de turismo
aproveitam a valorização do real para conquistar a clien-
tela e aumentar o faturamento, mas a idéia pode servir
para aquecer as vendas de outros negócios: uma padaria
tem a chance de oferecer vinhos portugueses e queijos
franceses, enquanto uma ótica pode aproveitar para pro-
mover armações italianas, por exemplo.

Quem está sentindo os benefícios de uma moeda lo-
cal valorizada é a importadora de equipamentos de tec-
nologia Handytech, de Salvador, na Bahia. Há seis anos
no mercado, a empresa tem 2.500 revendas como clien-
tes em todo o Brasil, sendo 70% pequenos negócios. "O
mercado começou a se aquecer quando o dólar chegou a
R$ 2,15. Esperávamos crescer 70% este ano, mas atingi-
remos os 100% e o principal motivo é a queda nos pre-
ços dos equipamentos pela metade nos últimos 12 me-
ses", diz Celso Vieira, gerente da Handytech.

Outro exemplo de empresário satisfeito com o cená-
rio atual ê Ricardo de Godoy, sócio da Mundial Inter-
câmbio, de São Paulo, agência especializada em viagens
que unem trabalho e estudos no exterior. "Com a valo-
rização do real, torna-se bem mais viável viajar. Em
2006, vendemos 150 pacotes para a Irlanda e até maio
deste ano já mandamos 8o estudantes para lá", afirma
Godoy, que de janeiro a maio havia registrado salto de
20% no faturamento em relação ao mesmo período do
ano passado. "Estamos contratando mais um funcioná-
rio e até dezembro devemos nos mudar para um imóvel
maior", declara o empresário.

E fato consumado: a globalização derrubou fronteiras e
transformou antigos mercados locais em uma grande feira
mundial. Portanto, em tempos de dólar baixo, ê uma boa
idéia aproveitar a oportunidade para comprar máquinas e
matérias-primas mais baratas, produzidas em outros paí-
ses. Buscar novos fornecedores mundo afora e moderni-
zar linhas de produção com equipamentos de ponta são
iniciativas que podem tornar as pequenas empresas mais
competitivas. "Existem até linhas de crédito específicas
para a compra de maquinários com maior tecnologia
agregada, que são oferecidas por bancos de investimento
ou pelas áreas de investimento dos bancos de varejo. As
taxas para estes financiamentos são de 6,5% a 8% ao ano,
com prazos médios de cinco anos", diz Tharcisio Souza
Santos, diretor do curso de MBA da Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP).

"Historicamente, a cotação do dólar passa por ciclos e
esta fase também não deve durar para sempre. Por isso,
este momento deve ser usado pelas empresas para se
atualizarem e estarem competitivas quando a situação
mudar", afirma Fábio Kanczuk, professor de economia da
Faculdade de Economia e Administração da Universidade
de São Paulo (FEA-USP). O conselho foi seguido pela fá-
brica de bichos de pelúcia Nicoli Ferri, de Tabatinga, no
interior de São Paulo. Afetada pela concorrência de pro-
dutos asiáticos baratos que passaram a entrar no Brasil, a
empresa adotou algumas ações para manter-se competi-
tiva e até crescer. "Com R$ 120.000 compramos seis má-
quinas de última geração da Itália e da Ásia que ajudaram
a impulsionar o faturamento em 25% nos cinco primeiros
meses deste ano, em comparação com o mesmo período
de 2006", declara o sócio José Santo Revoredo.



Entre as outras medidas adotadas por Revoredo estão a
diversificação da linha de mercadorias, o lançamento de
produtos com maior valor agregado e a compra de tecidos
e de enchimento da China e do Paquistão. "A economia
com a matéria-prima importada chega a 35%", diz o em-
presário, que uniu-se a outros três fabricantes para fazer a
encomenda conjunta de um contêiner fechado. A compra
conjunta é aplaudida por Santos, da FAAP, que aconselha
a formação de centrais de compra para aumentar o poder
de barganha dos pequenos empreendedores, refletindo
em melhores preços, mais crédito perante fornecedores e
melhores prazos para pagamento. "A central pode ser a
mais informal possível, mas para dar certo precisa de um
comprador eficiente", diz Santos.

O mundo todo está vivendo um momento de hipercom-
petição e o empresário tem duas opções: oferecer diferen-
ciais em seus produtos ou entrar na guerra de preços das
mercadorias padronizadas. E ê quase impossível bater os
preços dos asiáticos. O professor Santos, da FAAP, aponta
a agregação de valor como essencial, especialmente para
as exportadoras ou para as que concorrem internamente
com companhias estrangeiras.

Os gestores da fábrica Nicoli Ferri sentiram na pele a
briga com as mercadorias chinesas e logo buscaram ma-
neiras de adicionar valor à marca. Primeiro, lançaram mo-
delos de pelúcia inspirados na fauna brasileira. Depois,
aproveitando o mesmo recheio dos bichinhos, começaram
a fabricar travesseiros de alta qualidade e devem colocar
no mercado uma linha de edredons até o fim de julho.
Atualmente, a empresa tem 120 itens no portfólio e pro-

duz cerca de 100.000 uni-
dades por mês.

Já a fabricante de calça-
dos Cavage, de Porto Ale-
gre (RS), aposta no merca-
do de luxo como forma de
diferenciação. Atuando
desde 1998 em um dos se-
tores que mais sofrem com
a queda do dólar, a empre-
sa utiliza peles nobres e
trabalho artesanal para a
confecção de 150 pares de
sapatos por dia. Em 2006,
também passou a fabricar
bolsas. "Com o dólar baixo,
o produto de luxo impor-
tado virou nosso concor-
rente. Por isso, há dois

anos investimos na criação de uma marca própria, para
adicionar ainda mais valor às mercadorias de bom design
e qualidade", diz a proprietária Geane Silva.

Outro conselho importante ê aproveitar a proximidade
com o público nacional para caprichar no atendimento. A
equipe de Revoredo conta com um designer que fica aten-
to às tendências regionais, o que permite à marca oferecer
produtos específicos para cada necessidade. Já a estratégia
de Geane é oferecer muita agilidade na entrega: "Como
uma empresa pequena e nacional, temos mais facilidade
de comunicação com o cliente. A moda ê um produto
quase perecível e aproveitamos isso para oferecer melhor
atendimento em relação aos importados".

Segundo Santos, uma das maneiras de o exportador
fugir da baixa cotação do dólar é procurar migrar as
vendas externas para os mercados europeu e asiático,
com contratos em euro e iene, moedas mais valoriza-
das em relação ao real. Atualmente existe uma série de
entidades que auxiliam o pequeno empresário a ganhar
competitividade para conquistar o consumidor estran-
geiro — de empresas de trading e portais na internet a
câmaras de comércio e agências governamentais.

As chamadas trading companies e as comerciais ex-
portadoras são uma boa opção para quem não tem tradi-
ção no mercado externo ou não consegue, sozinho, aten-
der a demandas dos compradores de fora. "As trading e
as comerciais exportadoras atuam como se fossem o de-
partamento de comércio exterior dos pequenos e mé-
dios negócios e, por terem condições de criar volume e
escala, conseguem baixar os custos", declara Paulo Ma-
nuel Portasio, presidente da Associação Brasileira das
Empresas de Trading.

De acordo com Portasio, a principal diferença entre
uma trading e uma comercial exportadora é que a pri-
meira pode comprar as mercadorias de produtores na-
cionais como se a transação fosse uma exportação para,
depois, revender a outros países. Ao contar com a as-
sessoria de uma trading ou de uma comercial exporta-
dora, o pequeno empreendedor tem mais chance de
vender seu produto, já que ambas reúnem vários em-
presários para atender a um único grande pedido, por
exemplo. Além disso, as trading oferecem financiamen-
tos aos pequenos negócios com condições a que dificil-
mente teriam acesso individualmente. "Com o câmbio
baixo, é preciso ainda mais conhecimento e custos me-
nores para viabilizar a exportação. As tradings têm o
domínio da cadeia de distribuição mundial e conse-
guem baixar os custos da operação de 30% para pelo
menos 20%", diz Portasio. ^>
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Uma alternativa segura — mas muitas vezes cara — para
importadores e exportadores são as operações financeiras
contratadas com bancos que estabelecem uma cotação
fixa para o dólar. As mais importantes são: adiantamento
de contrato de câmbio (ACC), adiantamento de cambiais
de exportação (ACE), trava de exportação e hedge.

No ACC e no ACE, o banco empresta dinheiro ao em-
presário para financiar a produção (ACC) e a exportação
propriamente dita (ACE). Na prática, o produtor é pago
pela mercadoria antes mesmo de o comprador recebê-la.
Depois, o importador paga diretamente ao banco, e não
ao exportador. A cotação do dólar é fixada pela taxa do
dia da assinatura do contrato, que geralmente tem prazo
de 180 dias e juros de 8% a 16% ao ano. Mas ê preciso
cuidado: se a empresa não produzir a mercadoria, não
embarcá-la ou o cliente não pagar por ela, o empresário
tem que devolver o dinheiro ao banco com a cotação do
dia. Por isso, estas operações são indicadas para o ex-
portador habitual que necessita do crédito.

A trava de exportação funciona de maneira similar, mas
é indicada para os empreendedores que não precisam do
dinheiro antecipadamente para produzir e embarcar os
bens e têm histórico de exportação. Neste caso, o banco
apenas garante que, na data do pagamento feito pelo com-
prador estrangeiro, a cotação do dólar será a mesma da re-
gistrada no dia da assinatura do contrato. Pela operação,
é cobrada apenas uma tarifa de fechamento, variável de
acordo com o relacionamento da empresa com o banco.

Já as modalidades de hedge — termo e proteção cambial
— são aconselháveis tanto para importadores quanto para
exportadores que não precisam de crédito, mas não têm
certeza sobre o sucesso da exportação. "Com o dólar em
queda, indicamos a proteção cambial para os importado-
res e o termo para os exportadores", diz Carlos Eduardo

Gimenez, gerente de negócios internacionais do Itaú.
No termo (ou forward), contrata-se uma taxa fixa para

o câmbio (definida pela Bolsa de Mercadorias & Futuros)
e não é cobrada nenhuma tarifa da empresa. Para os im-
portadores, o banco paga a diferença da cotação à em-
presa se o dólar subir, mas a empresa também deve pa-
gar a diferença ao banco se o dólar cair. Para os exporta-
dores, a lógica é contrária: o banco paga à empresa se o
dólar cair e a empresa paga ao banco se o dólar subir.
Caso a cotação mude e a empresa receba dinheiro do
banco, o Imposto de Renda incidirá sobre o valor.

Na proteção cambial (ou mercado de opções), a empresa
determina a taxa fixa para o câmbio e é cobrada tarifa de
2% a 6% do valor total contratado. No entanto, o banco
paga a diferença da cotação para a empresa (se o dólar su-
bir, para os importadores; se o dólar cair, para os exporta-
dores), mas a empresa nunca paga a diferença ao banco.

Graças a uma resolução da Câmara de Comércio Exte-
rior do governo federal (Camex), a partir de novembro,
empresas brasileiras poderão emitir registros de expor-
tações para a Argentina em real. Segundo o secretário
executivo da Camex, Mário Mugnaini, a medida desa-
trela as vendas à variação do dólar e, conseqüentemente,
facilita a contabilidade das empresas. De acordo com a
Camex, o exportador brasileiro emitirá a fatura de ex-
portação em real e o comprador argentino poderá pagar
em pesos, já que os bancos centrais dos dois países fa-
rão a conversão das moedas. "A medida deve se espalhar
para outras nações do Mercosul e representa o primeiro
passo para a formação de uma moeda única no bloco.
Em seis anos, devemos ter 20% de nosso comércio ex-
terior feito em real", declara Mugnaini.

O governo federal anunciou em junho algumas medi-
das para os setores mais afetados pela depreciação do
dólar — calçados, artefatos de couro, têxteis, confecções
e móveis. Empresas destas áreas com faturamento anual
de até R$ 300 milhões terão acesso a três linhas de finan-
ciamento do BNDES com orçamento total de R$ 3 bilhões.

Indústrias automotivas e de eletroeletrônicos, junta-
mente com os setores acima, poderão receber os créditos
de PIS/Cofins para a compra de bens de capital imediata-
mente (atualmente, o prazo para apropriação do crédito é
de 24 meses). Além disso, o volume de produção que
deve ser exportado para que estas empresas sejam isen-
tas de PIS/Cofins na compra de insumos e bens de capi-
tais caiu de 80% para 60%.
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