
pós três anos de brilho
dourado no item exporta-
ção dos balanços contá-
beis, as fabricantes de
equipamentos para infra-

estrutura de telecomunicações e de
aparelhos móveis enfrentam um ano
cheio de incertezas quanto às vendas
ao exterior. Com o agravamento da
crise econômica mundial a partir de
setembro, as empresas viram suas
remessas internacionais despencarem
mais de 40% e não conseguem proje-
tar como serão os próximos meses.

Os mais otimistas acreditam que o
segundo semestre será de reversão no
quadro de confiança mundial, em fun-
ção das medidas adotadas pelos ban-
cos centrais (basicamente, baixa nas
taxas de juros e empréstimos aos seto-
res problemáticos) e pela nova admi-
nistração Barack Obama, nos EUA.

Os economistas mais pessimistas
vêem uma reversão apenas em três ou
quatro anos, período que, historica-
mente, a economia mundial leva para
retomar aos antigos patamares quan-
do sofre uma retração.

O difícil é saber se as empresas do
setor de telecomunicações continua-
rão mantendo os investimentos ou se
haverá readaptação, demissões e/ou
fechamento de fabricas. Por enquanto,
não houve anuncio de diminuição de
gastos entre os fabricantes de apare-
lhos ou equipamentos de infra-estru-
tura. A Nokia, que anunciou R$ 25
milhões de investimento para a expan-
são da fábrica de Manaus em setem-
bro, mantém o projeto, mas já decla-
rou que deve ter crescimento nulo em
2009. A LG tem a mesma perspectiva.
Samsung, Motorola e demais fabrican-
tes de handsets não se manifestaram,
mas é provável que estejam revendo
seus cálculos.

Segundo a Associação Brasileira
das Indústrias Eletroeletrônicas
(Abinee), as exportações de celulares
estavam caminhando perfeitamente até
outubro. O crescimento, tanto em volu-
me quanto em valores faturados, era de
13%. Porém, em novembro, houve uma
queda de 5% nas vendas se compara-
das ao mesmo mês de 2007,
de US$ 172 milhões para
US$ 162 milhões. E, em dezem-
bro, o tombo foi ainda maior:
44%, de USS 211 milhões para
US$119 milhões.

Como resultado, o ano de 2008
registrou crescimento de 5,7% nas
exportações de aparelhos móveis
(US$ 2,207 bilhões), contra uma previ-
são de 13% (USS 2,365 bühões). Em
termos de unidades, a perspectiva de
vendas ao exterior da associação soma-
va 26 milhões para 2008, mas fechou,
em 24,6 milhões (crescimento de 9%).
Dos 76 milhões de celulares produzidos
no País no ano passado, 24,5 milhões
foram destinados ao exterior.

"Acreditamos que a retração vai
permanecer no primeiro trimestre,
sendo que a queda na produção e na
exportação será de 30%", diz o presi-
dente da Abinee, Humberto Barbato.
A associação espera que o segundo
semestre seja mais positivo de forma
que, pelo menos no ano, as vendas se
igualem às do ano passado.

Segundo o Ministério do De-
senvolvimento Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), as fabricantes de
celulares operam entre os maiores
exportadores do Brasil. No ano passa-
do, a Nokia vendeu US$ 457,6 milhões
a outros países, a Samsung, US$ 187,8
milhões e a LG, USS 141,7 milhões.

Sobre as boas perspectivas a partir
de meados deste ano, o presidente do
Sindicato das Indústrias Eletroe-
letrônicas de Manaus e diretor da
Thomson Multimídia, Wilson Luiz
Perico, diz que o efeito psicológico,
que faz os consumidores e as econo-
mias se retraírem, passa, em seis
meses. "O Obama trouxe boas pers-
pectivas para o mundo e o mercado
financeiro está se readequando. Os

governos mundiais também
estão atentos a esta crise
como nunca estiveram e não
vão deixar o consumo dimi-
nuir. Por isso, acredito que
as exportações e mesmo as
vendas internas de celulares,
retomarão seu ritmo mais
rápido do que se imagina".

Atualmente, informa o
dirigente, a produção de
celulares em Manaus está



80% inferior à registrada nos primeiros
meses de 2008, mas sem sinais de que
isso causará demissões. "A Nokia é a
maior empresa do polo responsável por
35% do que produzimos, e não demons-
tra querer mudar suas ações", afirma.
De acordo com Perico, o polo de Manaus
exportou US$ 440 milhões de handsets
no ano passado, o que representou um
avanço de 50% em relação ao ano ante-
rior, mesmo com a diminuição nas ven-
das no último trimestre.

O consultor e ex-presidente da
Anatol Renato Guerreiro não é tão oti-
mista quanto ao crescimento do mer-
cado de handsets nos próximos meses.
Ele diz que o mercado mundial já está
saturado de aparelhos e, em momen-
tos de tensão econômica, as pessoas
não pensam em trocar de celular.
"Com a onda do desemprego, ninguém
vai pensar em comprar outro apare-
lho, até mesmo nos países ricos, quem
dirá na América Latina, lugar para
onde vão a maior parte das nossas
exportações", afirma.

No que diz respeito às vendas de
produtos para infra-estrutura, o con-
sultor vê maiores chances de cresci-
mento: "a banda larga e a convergência
entre várias tecnologias está exigindo
investimento das operadoras e das
empresas, independente de ter dinhei-
ro agora ou não. O que vai tornar o
cenário mais ou menos vigoroso é a
quantidade de crédito que será forneci-
da pelos bancos globais", afirma.

Equipamentos de infra-estrutura
Sobre as perspectivas para as ven-

das de equipamentos de infra-estrutu-
ra, embora se imagine que a freada
na economia mundial possa
retrair investimentos em
rede, os fabricantes de
equipamentos estão otimis-
tas em função da demanda
por banda larga e soluções
integradas.

A Furukawa prevê redu-
ção de 30% no faturamento
de vendas de cabeamcnto
estruturado no primeiro tri-
mestre e 15% de queda em

volume, mas retomada a
partir do segundo semestre,
que pode igualar o fatura-
mento a 2008: USS 400
milhões. "Não estamos
reduzindo as atividades em função da
crise, pelo contrário, estamos amplian-
do a equipe de vendas nos países
Andinos e inauguraremos um centro
de distribuição no Panamá em feverei-
ro", conta o presidente da empresa,
Foad Shaikhzadeh. Segundo ele, o
forte das exportações da Furukawa é
para as Américas, mas a empresa faz
projetos específicos também para
Europa, África e Japão.

Embora a companhia tenha sofrido
o ano passado inteiro de queda nas
exportações, viu seu faturamento subir
em função do câmbio. Desde maio, o
volume de vendas ao exterior caiu
70% na comparação mês a mês. Em
compensação, em termos financeiros,
houve uma alta de 30%. "Sentimos a
crise mais rapidamente que outras
indústrias porque vendemos muito aos
EUA e ninguém queria comprar cabe-
amento estruturado desde o começo
do ano. Em compensação, a alta de
48% no dólar frente ao real fez nossos
produtos ficarem mais competitivos
que os coreanos, nossos principais
concorrentes para o mercado norte-
americano", explica Shaikhzadeh.

O faturamento da empresa como
um todo cresceu 10,5% em relação a
2007, mas boa parte é responsabilida-
de do mercado interno de redes locais
e cabos ópticos. A participação das
exportações na receita diminuiu de
22% para 19% do total.

Além do real valorizado, a
Furukawa está contando
com outro aliado para man-
ter as exportações neste ano.
O preço do cobre cm Londres

'bolsa que define o valor
dessa commodity' caiu de
USS 8 mil a tonelada
no começo de 2008 para
USS 3,2 mil em janeiro último.

A NEC do Brasil também
não demonstra qualquer alte-
ração na estratégia de cresci-
mento para. América Latina,
apesar da crise econômica
global, e anunciou que quer

atingir US$ l bilhão de faturamento
nos próximos quatro anos. No ano
passado, a receita da empresa foi de
R$ 501 milhões. Para tanto, oferecerá
soluções integradas de TI e network
junto com as subsidiárias da Argentina,
Chile, Colômbia, México e Venezuela.
A empresa acredita em um crescimen-
to de 3,5% ao ano nos próximos qua-
tro anos para o segmento de telecomu-
nicações na América Latina, em fun-
ção da banda larga.

Já a Siemens Enterprise prevê
queda de 20% no volume de exporta-
ções neste ano. "As vendas ao exterior
representam cerca de 70% dos negó-
cios da unidade de Curitiba e adapta-
ções no quadro de funcionários ten-
dem a ocorrer conforme muda a
demanda", declara o COO da unidade
fabril Baldoino Sens.

No entanto, os sinais de que existe
uma grande pressão internacional
sobre os fabricantes estão por toda a
parte. A Ericsson anunciou cortes [em
âmbito mundial) de 5 mil postos de
trabalho. A Nortel entrou em Chapter
11 (equivalente à concordata nos EUA)
e a Alcatel-Lucent anunciou corte de
custos de um bilhão de euros ao ano
nos próximos dois anos, o que incluirá
corte de pessoal. A Motorola, que já
havia cortado 3 mil postos de trabalho
em 2008, anunciou mais 4 mil para
2009. A questão é saber quanto desses
ajustes são decorrentes da crise, quan-
to é parte de um movimento natural
de ajuste dos grandes fornecedores,
que há anos já não vinham em boa
saúde, e qual será o impacto de tudo
isso sobre as filiais brasileiras. (
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