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evoluído favoravelmente nos

últimos anos. Em 2007 elas

cresceram 12,4% em comparação

com o ano anterior e, no

qüinqüênio 2003-2007, o

incremento foi de 11,4% a.a.. Esse

desempenho, no entanto, ficou

bem aquém do registrado pelas

exportações totais brasileiras, que

tiveram alta de 16,6% em 2007

e de 21,6% a.a. no período

2003-2007. O Gráfico 1 ilustra

a discrepância na evolução das

exportações das MPEs em

comparação com o total brasileiro

a partir de 2003, diferentemente

do que havia ocorrido nos anos

entre 1998 e 2002, quando ambas

evoluíram a um ritmo semelhante.

Não por acaso, a participação

das MPEs nas exportações

totais brasileiras reduziu-se

sobremaneira, de 2,05% em 2002

para apenas 1,32% em 2007.

Uma parte dessa diferença

poderia ser atribuída a uma

evolução menos favorável do

número de MPEs exportadoras

em relação ao número de

empresas de maior porte. Havia,
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em 2007, 12.986 MPEs

exportadoras, número semelhante

ao registrado em 2003 (12.965),

ao passo que o número total de

exportadoras de maior porte (MP

especiais, médias e grandes

firmas) passou de 6.238 para

7.205, um aumento de 15,5%.

O Gráfico 2 ilustra que o número

de MPEs cresceu continuamente

entre 1998 e 2004 e recuou nos

anos seguintes, ao passo que o

número de firmas de maior porte

mostrou crescimento durante todo

o período analisado, mesmo

depois de 2004. Em todo o

período 1998-2007 houve um

crescimento semelhante do

número de MPEs e das demais

firmas exportadoras: 46,7%

contra 42,2%, respectivamente.

A diferença na evolução do

número de empresas poderia ser

um fator importante para explicar

a diferença no desempenho

exportador das MPEs e das

demais empresas, desde que

o valor médio exportado pelas

MPEs tivesse evoluído a um ritmo

não muito diferente do registrado

pelas demais empresas.

No entanto, não foi isso o que

aconteceu. No período 2003-2007,

o valor médio exportado pelas

MPEs cresceu 65% (o que

eqüivale à taxa de 10,5% a.a.),

pouco mais da metade da taxa de
127% referente às firmas maiores

(equivalente a 17,8% a.a.).
O Gráfico 3 (página seguinte)

evidencia a diferença nas

trajetórias dessas variáveis.

Diante desse quadro, a grande

pergunta que fica é a seguinte: por

que as exportações das MPEs

tiveram um desempenho inferior

ao das empresas de maior porte

no período 2003-2007? O objetivo

deste artigo é buscar algumas

possíveis explicações para essa

diferença que não estejam

relacionadas a fatores internos

das MPEs, como gestão,

métodos organizacionais,

capacitação tecnológica,

qualificação de mão-de-obra,

capacitação em atividades de

exportação etc., que sabidamente

tendem a prejudicar o

desempenho exportador dessas

empresas em comparação com

as firmas de maior porte. A idéia

é explorar fatores relacionados

à conjuntura econômica ou

às características da pauta

exportadora das MPEs que as

diferenciam das demais empresas.

É fato incontestável que o bom
desempenho das exportações

brasileiras no período 2003-2007
foi impulsionado por uma

conjugação de fatores internos e

externos. A manutenção de uma



taxa de câmbio desvalorizada e a

grande capacidade ociosa gerada

na fase de baixo crescimento da

demanda doméstica (entre 1999

e 2003) tiveram vital importância

para estimular a oferta

exportadora. Do lado da demanda,

o país beneficiou-se de uma

conjuntura internacional

extremamente favorável, com

crescimento acelerado da

economia mundial e forte aumento

dos preços das commodities.

O impulso externo foi tão forte

que permitiu que as exportações

continuassem crescendo no

triênio 2005-2007, mesmo diante

de uma revalorização da moeda

brasileira e da aceleração da

demanda doméstica.

Essa constatação conduz a dois

possíveis fatores relacionados à

conjuntura econômica que poderiam

explicar o menor crescimento

das exportações das MPEs: o

aumento dos preços internacionais

das commodities e a valorização

da taxa de câmbio. Já com

relação às características da

pauta exportadora que diferenciam

as MPEs das firmas maiores, é

importante explorar dois aspectos:

a composição segundo o tipo

de produtos exportados - mais

especificamente, os setores aos

quais pertencem os produtos -, e

a distribuição segundo os países

e/ou blocos econômicos aos

quais se destinam as

exportações.

Há ainda um quinto fator relevante,

relacionado à mudança de porte

das MPEs ao longo do tempo. A

idéia é que a eventual mudança de

porte de um conjunto significativo

de MPEs, tornando-se MP

especiais, médias ou grandes

firmas - fenômeno aqui chamado

de graduação de MPEs -, poderia

mascarar o efetivo sucesso

exportador das empresas

menores, pois as estatísticas de

um determinado ano deixariam de

incluir nesse grupo as firmas que

começaram como MPEs e que

cresceram significativamente ao

longo dos anos. As exportações

dessas firmas passariam, assim,

a fazer parte das estatísticas de

exportações das firmas maiores.

Pode-se imaginar, a título de

exemplo, uma situação em

que grande parte das micro e

pequenas empresas registrasse

forte crescimento do valor

exportado entre um ano e outro,

de tal forma que essas empresas

passassem a exportar

individualmente mais do que

o limite de valor estabelecido

para as MPEs.1 Conforme a

classificação adotada, essas

empresas seriam graduadas para

a categoria de "micro e pequenas

especiais". Em conseqüência,

as estatísticas tradicionais, que

consideram as exportações das

empresas que são MPEs a cada

ano, registrariam, provavelmente,

um baixo crescimento, ou mesmo

uma queda, das exportações das

micro e pequenas empresas.

Em contrapartida, haveria um forte

crescimento das exportações das

"especiais". Tais estatísticas
estariam "mascarando" o sucesso

exportador de um grande número

de MPEs, distorcendo a avaliação

do real desempenho exportador

dessas firmas.2

As seções que se seguem
destinam-se a analisar cada um
desses fatores, procurando
identificar até que ponto eles
ajudam, ou não, a explicar a
diferença no desempenho
exportador das MPEs.

1 Tais limites são variáveis ano a ano. Em 2007, o limite foi de US$ 1,326 milhão.
2 Essas mudanças de porte devem ser vistas com certa cautela no caso das firmas que possuíam um
número muito reduzido de empregados em um determinado ano e que registraram um grande "salto" em
seu número de empregados no ano seguinte (tipicamente, de menos de 20 para mais de 100 ou 200
empregados). Tal fenômeno sugere a possibilidade de que o reduzido porte dessas empresas no primeiro
ano correspondesse a empresas de médio ou grande porte ainda em fase de implantação, período em
que, tipicamente, a firma ainda conta com número reduzido de empregados. Sendo assim, as análises
baseadas no desempenho por categoria de tamanho, bem como aquelas baseadas num enfoque
evolutivo do porte das empresas, como o adotado nessa nota, devem ser consideradas complementares.



PREÇOS E QUANTUM
DAS EXPORTAÇÕES

O aumento dos preços

desempenhou um papel muito

importante no desempenho das

exportações brasileiras no período

2003-2007. O índice de preço

acumulou alta de 61,8% no

período 2003-2007, respondendo

por quase metade do crescimento

das exportações em dólares.

Dado que esse incremento deveu-

se, na maior parte, ao aumento

das cotações internacionais das

commodities de origem agrícola

e mineral, o impacto dos preços

foi especialmente importante

no caso dos produtos básicos

e semimanufaturados. Nos

primeiros, o aumento de preços

acumulado no período 2003-2007

foi de 87%, tendo respondido

por 56,2% do crescimento das

exportações avaliadas em dólares.

Nos semimanufaturados, a alta

no período foi de 86,6%,

representando 70% do

crescimento. Já no caso dos

produtos manufaturados, a alta

foi bem menor, de 42,4%,

o que representou 40% do

crescimento em valor.

Os ganhos de preço tendem a

beneficiar de forma mais intensa

as empresas de maior porte, em

detrimento das MPEs, por dois

motivos. Primeiro, as exportações

das MPEs são mais concentradas

em bens manufaturados, que

representaram, em média, 74%

das vendas dessas empresas no

período 2003-2007, ao passo que,

entre as exportações das demais

empresas, os bens manufaturados

representaram pouco mais de

3 Os índices de preço são calculados regularmente
pela Funcex.

50%. Segundo, as empresas

de menor porte têm, em geral,

menor poder de determinação de

preços no mercado (nacional ou

internacional) em comparação

com as firmas maiores, mesmo

quando se trata de produtos

não-commodities. Sendo assim,

parte da diferença do crescimento

das exportações das MPEs em

relação às firmas de maior porte

poderia resultar do impacto

diferenciado dos preços.

A melhor forma de analisar

essa questão é através do cálculo

de índices de quantum de

exportação, ou seja, índices

que deflacionam o valor das

exportações pela variação dos

preços de exportação. O índice

de quantum das exportações das

empresas de maior porte é obtido

pelo deflacionamento do valor

exportado pelo índice de preço

das exportações totais, pois

sua pauta tem composição

semelhante à da pauta total

brasileira.3

Já o índice de quantum das

exportações das MPEs é obtido

deflacionando-se o valor exportado

por essas empresas por um índice

de preços de exportação

específico, que leva em conta

o fato de a composição das
exportações dessas empresas

ser diferente da composição das

exportações brasileiras, com
peso bem maior dos bens

manufaturados. Esse índice de

preços é construído calculando-se

a média ponderada, a cada ano do

período 1998-2007, dos índices de

preços de exportações de produtos

básicos, semimanufaturados e

manufaturados. Os fatores de

ponderação são dados pela

participação de cada um desses

Os ganhos de preço

tendem a beneficiar de

forma mais intensa as

empresas de maior

porte, em detrimento

das MPEs
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produtos na pauta de exportações

das MPEs a cada ano. Esse

índice construído registrou um

aumento acumulado de 52,9% no

período 2003-2007 - como seria

de se esperar, menor do que

referente ao índice de preços total.

O Gráfico 4 ilustra a evolução,

ano a ano, dos índices de

quantum das exportações das

MPEs e das demais empresas.

Fica claro que, ainda assim, a
diferença de desempenho entre

os dois grupos de empresas é

bastante expressivo nos anos

entre 2003 e 2007. O quantum

das MPEs acumulou alta de

apenas 12,3% no período

(2,4% a.a.), taxa cinco vezes

menor do que a referente ao

quantum das empresas maiores:

65,3%, ou 10,6% a.a.

Para se ter uma idéia mais

precisa da magnitude do efeito

dos preços, pode-se calcular o

quanto as MPEs deixaram de

faturar nas exportações pelo fato

de seus preços terem crescido

menos do que o das demais

empresas no período 2003-2007.

Para isso, basta aplicar ao

quantum exportado por essas

empresas a variação verificada no

preços das exportações totais, ou

seja, o mesmo que se aplica às

empresas maiores. Isso resulta

em um montante de US$ 2,25

bilhões em 2007, o que representa

apenas 5,8% a mais do que foi

efetivamente exportado por essas

firmas, e sua participação no total

das exportações brasileiras teria

passado de 1,32% para 1,40%.

Em síntese, o efeito dos preços

de exportação explica muito pouco,

ou quase nada, sobre o diferencial

de desempenho exportador entre

as MPEs e as demais empresas.

CÂMBIO REAL

A teoria econômica e a

experiência brasileira indicam

que uma valorização da moeda

nacional, especialmente na

intensidade da que foi verificada

nos últimos anos,4 teria um efeito

negativo sobre as exportações,

e tal efeito seria mais expressivo

sobre as empresas de menor

porte, por três motivos: (i) elas

têm menor capacidade financeira

para suportar reduções de

margem ou mesmo para operar

com prejuízo nas exportações,

a fim de não perder os clientes

externos; (ii) elas utilizam, em

geral, menor quantidade de

insumos importados, fazendo com

que a valorização cambial traga

poucos benefícios em termos de

redução dos custos de produção;

e (iii) elas são, em geral, mais

intensivas em mão-de-obra, e a

queda da razão câmbio-salário

provoca uma grande perda de

competitividade em relação aos

concorrentes localizados em

terceiros países. O mesmo

raciocínio valeria no sentido

oposto: desvalorizações da moeda

nacional tenderiam a impactar

positivamente as exportações das

MPEs, e de forma mais intensa

do que no caso das firmas

maiores.

Em termos mais genéricos,

a hipótese é a de que as

exportações das MPEs seriam

relativamente mais sensíveis às

flutuações da taxa de câmbio.

Como os testes empíricos

aplicados às exportações

brasileiras costumam estabelecer

uma relação positiva entre o nível

da taxa real de câmbio e a taxa

de crescimento das quantidades

exportadas, é razoável supor, para

efeitos da presente análise, que

períodos marcados, por

desvalorizações do câmbio real

deveriam registrar um crescimento

4 De dezembro de 2004 a dezembro de 2007 a moeda brasileira valorizou-se 28,3% em termos reais. A
taxa de câmbio real refere-se às cotações da moeda brasileira em relação a uma cesta de 13 moedas
dos países com maior peso na corrente de comércio do Brasil, deflacionadas pelo IPA da Fundação
Getulio Vargas (FGV) e corrigidos pelos IPAs dos respectivos países, conforme cálculos realizados
rotineiramente pela Funcex.
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do quantum exportado pelas

MPEs maior do que o quantum

das demais empresas, o oposto

ocorrendo em períodos de

valorização cambial.

A série disponível, com dados

anuais desde 1998, é muita curta

para permitir análises estatísticas

mais robustas da relação entre

câmbio real e quantum de

exportação. Entretanto, o Gráfico

5 indica que a hipótese aventada

no parágrafo anterior não pode ser

descartada. Basta notar que no

período 1999-2002, em que a taxa

de câmbio real manteve-se em

níveis mais elevados (ou seja,

mais desvalorizada), o

crescimento do quantum

exportado pelas MPEs foi

semelhante - mas não superior -

ao registrado pelas demais

empresas. Já a partir de 2003,

quando o câmbio real entrou em

uma rota de valorização contínua,

o crescimento do quantum das

MPEs foi sempre bem menor do

que o das empresas maiores,

chegando mesmo a ser negativo

em 2006.

Outro aspecto que vale ser

destacado refere-se ao impacto

que o câmbio real teria sobre a

dinâmica de entrada e saída de

MPEs da atividade exportadora.

Em princípio, seria de se esperar

que, quanto mais valorizado

estivesse o câmbio real, menor

seria o número de MPEs que se

lançam pela primeira vez na

exportação e maior o número de

tais empresas que desistem de

exportar. O Gráfico 6 (página

seguinte) permite comparar a

evolução do câmbio real com o

número de MPEs que estrearam

na exportação ou que desistiram

de exportar a cada ano, ambos

como percentual do número de

MPEs registrado no ano anterior,

para levar em conta o efeito de

escala (aumento do número total

de MPEs exportadoras ao longo

do tempo). Nesse sentido, não há

dúvidas de que a forte valorização

cambial que caracterizou o triênio

2005-2007 reduziu sobremaneira o

percentual de MPEs estreantes,

embora já se percebesse uma

suave tendência de queda nos

últimos anos. Com relação ao

No período 1999-2002,

em que a taxa de câmbio

real manteve-se em

níveis mais elevados , o

crescimento do quantum

exportado pelas MPEs

foi semelhante ao

registrado pelas demais

empresas



percentual de empresas

desistentes, não se observa

nenhuma correlação clara com

o nível do câmbio real, tendo

em vista que, ao longo de todo

o período analisado (exceto em

2004), ele se manteve entre 30%

e 34% do total.

Em síntese, há indícios de

que as exportações das MPEs

apresentam, de fato, uma maior

sensibilidade ao câmbio real do

que as empresas de maior porte,

sensibilidade essa que parece

operar mais intensamente em

momentos de valorização do

câmbio, tanto por meio de uma

redução da taxa de crescimento

do quantum exportado quanto por

um menor incentivo à entrada

de novas MPEs na atividade

exportadora.

COMPOSIÇÃO SEGUNDO
SETORES

A pauta de exportações das

micro e pequenas empresas

brasileiras apresenta diferenças

importantes em comparação com

as exportações totais das demais

empresas no que concerne à sua

composição segundo setores

produtivos. A Tabela 1 mostra

que, na média do período

2003-2007, um grupo de 12

setores5 representou mais de

80% das vendas das MPEs,

com destaque para Máquinas

e Equipamentos, Produtos de

madeira, Móveis e Indústrias

diversas, Produtos alimentícios e

bebidas e Agropecuária. Na pauta

total das empresas de maior

porte, esses mesmos 12 setores

responderam por menos de

50% das vendas, enquanto

alguns setores que são pouco

importantes entre as MPEs têm

participação bastante elevada,

como Metalurgia básica, Veículos

automotores, Extração de

minerais metálicos, Outros

equipamentos de transporte,

Extração de petróleo e Refino

de petróleo e combustíveis.

5 Utiliza-se a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), que considera 29
setores produtores de mercadorias.
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Essa diferença na composição

das pautas relaciona-se

basicamente a dois fatores: a

maior relevância de atividades

intensivas em mão-de-obra entre

as MPEs - casos típicos de

Produtos de madeira, Móveis e

indústrias diversas, Couros e

calçados e Confecção de artigos

de vestuário; e a maior

importância, entre as empresas

maiores, de setores intensivos em

economias de escala (Veículos

automotores, Outros

equipamentos de transporte) e

também daqueles relacionados

à extração e beneficiamento de

recursos minerais. As coincidências

entre as pautas relacionam-se a

setores em que as características

do processo produtivo são pouco

homogêneas entre os diversos

produtos, abrindo espaço para

uma participação expressiva tanto

de MPEs quanto de empresas

de maior porte. São os casos,

por exemplo, de Máquinas e

equipamentos, Produtos

alimentícios e bebidas,

Agropecuária e Produtos químicos.

As diferenças de composição

setorial entre as pautas das

MPEs e das empresas maiores

poderiam ajudar a explicar o

diferencial de desempenho das

exportações desses dois grupos

de empresas, desde que os

setores nos quais concentram-se

as exportações das MPEs

estivessem tendo um pior

desempenho no mercado

internacional, seja porque as

importações mundiais dos

produtos a eles relacionados

estivessem crescendo menos

do que o restante, seja porque o

Brasil estaria sofrendo mais com

a concorrência de terceiros países

no mercado internacional desses

produtos.

Se esses argumentos fossem

verdadeiros, as exportações

brasileiras desses setores

deveriam ter crescido mais

lentamente do que as dos demais,

sejam as realizadas por MPEs,
sejam as efetivadas por empresas

de maior porte. A Tabela 1 mostra

que esse argumento tem alguma

procedência. O crescimento das

exportações totais brasileiras

referentes aos 12 setores que têm

maior peso na pauta das MPEs foi

de 19,9% a.a., taxa inferior à do

crescimento dos demais setores,

que foi de 23,4%. Os quatro

setores destacados com fundo

cinza na tabela são aqueles nos

quais as taxas de crescimento

foram mais baixas

comparativamente à taxa total.

Nesses setores, as MPEs têm

uma participação expressiva no

total das exportações brasileiras,

especialmente em Confecção

de artigos do vestuário (21,7%)

e Móveis e indústrias diversas

(11,9%). Com efeito, trata-se de

setores cujo processo produtivo é

mais intensivo em mão-de-obra, o

que parece corroborar a hipótese

de perda de competitividade em

relação aos concorrentes nesse

tipo de atividades.

A importância do efeito da

composição setorial para

explicar o pior desempenho das

exportações das MPEs não deve,

contudo, ser superestimada, por

três motivos. Em primeiro lugar,
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os quatro setores acima

destacados representam apenas

31,3% das exportações totais das

MPEs, e o desempenho exportador

dos demais setores destacados

na tabela (que representavam

quase 50% das exportações das

MPEs) não apresentou diferenças

significativas em relação ao total

das exportações das demais

empresas no período 2003-2007,

o que indica que tais setores não

parecem ter enfrentado problemas

do lado da demanda mundial ou

da concorrência de outros países.

Em segundo lugar, quando se

compara o crescimento das

exportações das MPEs e das

demais empresas referentes aos

12 setores destacados na tabela,

observa-se que o desempenho

das MPEs foi inferior em quase

todos eles, com exceção de

Móveis e indústria diversas e

Confecção de artigos do vestuário.

Isso significa que as exportações

das MPEs cresceram mais

lentamente que as das empresas

maiores mesmo naqueles setores

em que elas são especializadas,

o que reforça a idéia de problemas

mais estruturais prejudicando o

desempenho das MPEs. O terceiro

motivo diz respeito ao crescimento

das exportações das MPEs

referentes aos 12 principais setores

(11,3%), que não foi muito diferente

do registrado nas exportações dos

demais 17 setores (11,9%). Isso

significa que o desempenho dos

principais setores não exerceu

grande pressão para baixo sobre o

crescimento total das exportações

das MPEs.

COMPOSIÇÃO SEGUNDO
DESTINOS

As exportações das MPEs
apresentam diferenças importantes

em relação às das demais

empresas também no que tange

aos mercados de destino das

vendas. Os países da Associação

Latino-Americana de Integração
(Aladi), inclusive os do Mercosul,

possuem uma participação

destacada, tendo representado

35,4% do total no período 2003-

2007, contra um percentual de

apenas 21,3% na pauta exportadora

das empresas maiores. Em

contrapartida, os países da

Ásia-Pacífico têm participação

relativamente baixa, respondendo

por 22,3% do total em 2003-2007,

contra 34,4% de participação na

pauta das demais empresas. As

participações dos demais blocos

destacados na Tabela 2 são

semelhantes tanto nas vendas

das MPEs quanto nas das

empresas de maior porte: 23% a



24%, respectivamente, para a

União Européia, e 19% a 20%

para os Estados Unidos e Canadá.

A maior importância dos países da

Aladi para as MPEs associa-se

principalmente a dois fatores.

Primeiro, quase todas as

importações dos países da região

provenientes do Brasil referem-se

a produtos manufaturados, que

têm participação relativamente

mais elevada na pauta das MPEs,

ao passo que os países da Ásia-

Pacífico e Demais países são

grandes importadores de

commodities, que têm maior

importância na pauta de vendas

externas das empresas de maior

porte. Segundo, a proximidade

geográfica, as semelhanças

culturais e a existência de acordos

de livre-comércio com o Brasil

tomam os países da Aladi um destino

mais fácil de ser alcançado pelas

MPEs, especialmente para as que

estão se iniciando na exportação

e ainda estão adquirindo

experiência e know-how na

atividade exportadora.

A diferença na composição das

exportações segundo destinos

poderia ajudar a explicar a diferença

de desempenho das exportações

das MPEs em relação às demais

empresas, desde que os mercados

que se mostram relativamente

mais importantes para as empresas

maiores - Ásia-Pacífico e Demais

países - tivessem registrado um

crescimento mais acelerado das

importações em comparação com

os países da Aladi no período

2003-2007. A terceira coluna da

Tabela 2 - que apresenta a taxa

de crescimento das importações

totais de cada bloco econômico

com base em estatísticas da

Organização Mundial do Comércio

- mostra que isso realmente

aconteceu. Os países da

Ásia-Pacífico registraram um

crescimento médio anual de 18,1%,

e os Demais países, uma alta de

21,6%, contra uma taxa de 15,6%

a.a. referente aos países da Aladi.

As duas últimas colunas da

referida tabela, contudo, mostram

que a diferença no ritmo de

crescimento da demanda de

importações dos diversos blocos

econômicos não explica as

diferenças de crescimento entre

as exportações das MPEs e

das demais empresas. Primeiro,

porque as exportações das MPEs

cresceram a um ritmo menor do

que o das demais empresas para

todos os destinos considerados,

inclusive nas vendas para a Aladi.

Segundo, porque o crescimento

das exportações das MPEs foi

inferior ao crescimento das

importações de cada um dos

blocos, ao passo que as

exportações das demais

empresas cresceram mais do que

as importações de cada bloco.

Isso significa que as empresas

maiores foram capazes de

aproveitar melhor as

oportunidades de crescimento de

exportações, independentemente

da região de destino das vendas.

Dessa forma, mesmo que as

importações de todos os blocos

tivessem crescido à mesma taxa

no período 2003-2007, ainda

assim as exportações das MPEs

teriam tido um desempenho

inferior ao das demais empresas.

Sendo assim, a composição

segundo blocos econômicos de

destino não explica em nada o

diferencial de crescimento das

exportações das MPEs em

relação às demais empresas.

"GRADUAÇÃO"
DE EMPRESAS:
AS ALTERAÇÕES DE
PORTE DAS MPES
EXPORTADORAS
BRASILEIRAS AO
LONGO DO TEMPO

Esta seção dedica-se a analisar

a dinâmica de alteração de porte

das micro e pequenas empresas

exportadoras ao longo do período

1998-2007. A idéia é tomar

o conjunto de empresas

exportadoras de porte micro

ou pequeno em um determinado

ano (no artigo, chamado de "ano

anterior") e analisar o que ocorreu

com cada uma dessas empresas

no ano seguinte (chamado de

"ano de referência"), identificando

se ela deixou de exportar; se ela

continuou exportando e manteve

o mesmo porte inicial; ou se ela

continuou exportando e mudou

de porte. O objetivo é avaliar a

magnitude e a relevância dessas

mudanças, bem como suas

implicações para a análise do

desempenho exportador das micro

e pequenas empresas brasileiras

no período considerado.

O processo de "graduação"

das MPEs dá-se de duas formas

distintas. A primeira é quando

ocorre a expansão do número de

empregados para além dos limites

estabelecidos para esse porte

de empresas - quais sejam,

49 empregados nos ramos de

comércio e de serviços e 99

empregados nos demais casos -,

fazendo com que a empresa

passe a ser classificada como de

médio ou grande porte. A segunda

é quando as empresas, embora

dentro do limite de número de

empregados referente às MPEs,

registram em seu faturamento

RBCE - 98 l 29



Na média do período

1999-2007, 63% das

pequenas empresas

exportadoras de um

determinado ano

continuaram exportando

com o mesmo tamanho,

e 22% desistiram de

exportar no ano seguinte

exportador anual quantias

superiores aos limites de

faturamento exportador anual,

quando passam então a ser

chamadas de "micro e pequenas

especiais" (MP especiais).

Evolução do número
de empresas

Para avaliar o processo de

"graduação" é preciso, em

primeiro lugar, examinar

minuciosamente as mudanças

de porte das MPEs a cada ano. A

Tabela 3 apresenta o número de

microempresas que exportaram

no ano anterior e sua distribuição

segundo tamanho no ano de

referência, no período compreendido

entre 1999 e 2007. A título de

exemplo, considerando o ano de

1999, a primeira coluna da tabela

destaca que existiam 3.820

microempresas exportadoras em

1998. Dessas empresas, cerca de

40,7% (1.553 firmas) permaneceram

como microempresas exportadoras

em 1999, ao passo que 47%

delas (1.796 firmas) desistiram

de exportar nesse mesmo ano.

Dentre as 471 firmas restantes

(cuja distribuição é destacada na

área hachurada da tabela), quase

todas se tornaram pequenas

empresas, envolvendo 11,8%

do total das microempresas de

1998 (452 firmas). O total de

microempresas que se tornaram

MP especiais, médias ou

grandes foi de apenas 19

firmas (0,5% do total).

Fazendo a mesma análise

entre os anos de 2006 e 2007,

considerando as 5.708

microempresas exportadoras

em 2006, cerca de metade delas

permaneceu sendo microempresa

e 42,3% desistiram de exportar.

Das 402 restantes, 389 (6,8% do

total de MPEs do ano de 2006)

passaram para a categoria de

pequenas empresas e 13 delas

(0,3%) tornaram-se MP especiais,

Não houve "graduação" para os

portes médio e grande, o que se

explica pela ausência de dados

atualizados da Relação Anual das

Informações Sociais (RAIS) do

Ministério do Trabalho e Emprego.

Tanto em 2006 quanto em 2007,

as firmas são classificadas

segundo o número de empregados

com base na mesma RAIS,

a de 2006, o que impede a

identificação de empresas que se

tornaram médias ou grandes.



Na média do período 1999-2007,

quase 45% das microempresas

exportadoras de um determinado

ano continuaram exportando com

o mesmo tamanho, e 44%

desistiram de exportar no ano

seguinte. Isso significa que

apenas pouco mais de 10%

dessas firmas aumentaram de

tamanho e continuaram

exportando. O único fenômeno de

graduação relevante refere-se às

firmas que se tornaram pequenas:

em média, 10,9%. A graduação

para tamanhos superiores é

irrelevante ao longo dos anos.

A Tabela 4 apresenta cálculos

semelhantes, mas agora

considerando as pequenas

empresas que exportaram no ano

anterior e sua distribuição

segundo tamanho no ano de

referência. Em 1998, por exemplo,

havia 5.034 pequenas empresas

exportadoras e quase 60% delas

continuaram na mesma situação

em 1999, um percentual bem

superior ao registrado pelas

microempresas. Boa parte da

diferença está no percentual de

desistência, que foi de apenas

25% (pouco mais da metade do

referente às microempresas).

Dentre as cerca de 15% de

empresas restantes, que são as

que continuaram exportando mas

mudaram de tamanho, quase

metade (7,3%) regrediu para a

categoria de microempresas e

8,1% aumentaram de tamanho:

4,4% passaram a ser MP

especiais, 3,6% tornaram-se

médias e cinco empresas (0,1%)

tornaram-se grandes.

Ao longo do período 1999-2007

observa-se um aumento do

percentual de pequenas empresas

que se mantiveram no mesmo

porte, que aumentou para mais de

70% no último ano, e uma

redução do percentual de

desistência, que baixou para

menos de 20%. As pequenas

empresas que mudaram de

tamanho permaneceram em torno

de 15% do total a cada ano,

exceto em 2007. Na média do

período 1999-2007, 63% das

pequenas empresas exportadoras

de um determinado ano

continuaram exportando com o

mesmo tamanho, e 22%

desistiram de exportar no ano

seguinte. Quase 8% delas

regrediram para o porte micro,

mas 7% cresceram, sendo que

4,1% tornaram-se MP especiais,

2,7% passaram a ser médias e

apenas 0,1% tornou-se grande.

Fica claro que a mudança de

tamanho é um fenômeno mais

significativo entre as pequenas

empresas do que entre as micro,

inclusive a passagem para

tamanhos mais elevados (médias

e grandes empresas), e que o

percentual de desistência é

também muito menor do que entre

as microempresas.

Tendo em vista que o principal

foco de preocupação reside nas

microempresas e nas pequenas

empresas que se graduaram para

portes mais elevados, a Figura 1

faz uma agregação das micro e

pequenas empresas do ano

anterior em um só conjunto e

apresenta sua distribuição

segundo seu porte no ano de

referência, considerando-se a

média anual do período 1999-

2007. Observa-se que, ao longo

de todo o período analisado, cerca

de 64,1% das firmas que são

MPEs exportadoras em um

determinado ano se mantiveram



As estatísticas

tradicionais tendem a

subestimar o real

desempenho exportador

das MPEs de um ano

para o outro, porque

acabam por excluir

as MPEs mais

bem-sucedidas

a maior parte de sua regressão

deveu-se não à redução do

número de empregados, mas sim

à queda dos valores exportados.

Tais empresas seriam, assim,

microempresas segundo o critério

do número de empregados, mas,

até o ano anterior, exportavam

valores superiores ao limite

estabelecido para essa categoria.

Um aspecto importante que

resulta da análise de ambas
as tabelas é que o valor

exportado no ano de
referência pelas micro e
pequenas empresas do ano
anterior (segunda coluna das

tabelas 5 e 6) é sempre bem
maior do que o valor
exportado no ano de
referência por todas as
empresas classificadas como
MPEs nesse mesmo ano6

(estatística tradicional,

apresentada na última coluna

das tabelas). Na média do
período 1999-2007, a diferença
entre os valores de exportação

obtidos dessas duas formas

é de US$ 73,4 milhões para
as microempresas e de

US$ 313,5 milhões para as

pequenas. No ano de 2007,

em especial, essas diferenças

alcançaram US$ 88 milhões

e US$ 721 milhões,

respectivamente. Isso significa

que as estatísticas tradicionais
tendem a subestimar o real

desempenho exportador das

MPEs de um ano para o outro,
porque acabam por excluir

as MPEs mais bem-sucedidas,
quais sejam, aquelas que

conseguem dar um "salto"

de crescimento de um ano

para o outro, seja no montante

exportado, seja no número

de empregados.

Esse mesmo fato pode ser

analisado através do cálculo

da taxa de crescimento das

exportações das MPEs a cada

ano segundo dois diferentes

critérios: considerando o valor

exportado somente pelas

empresas que eram MPEs no

ano anterior (comparação entre

a primeira e a segunda colunas

das tabelas) e considerando o

total de MPEs a cada ano (cálculo

tradicional, comparando a primeira

e a última colunas das tabelas).

Os gráficos 7 e 8 apresentam

esse cálculo para o caso das

microempresas e das pequenas

empresas, respectivamente,

em cada ano entre 1999 e 2007,

sendo possível observar que

as taxas de crescimento que

consideram somente as empresas

classificadas como micro ou

pequenas no ano anterior foram

sempre muito superiores às taxas

obtidas pelo critério tradicional.

Na média do período 1999-2007,

as microempresas registraram

um crescimento de 66,1% a.a.

segundo o critério das micro do

ano anterior e de apenas 5,% a.a.

no critério tradicional. No caso das

pequenas empresas, essas taxas

foram de, respectivamente, 29,7%

e 7,9%. Diante disso, pode-se

concluir que, excluindo-se as
MPEs que desistem de exportar

e levando-se em conta o

fenômeno de graduação, o

desempenho exportador das

MPEs ao longo dos últimos anos
se mostra expressivamente

melhor do que o indicado

pelos números tradicionais.

6 Este último conjunto refere-se à soma das
exportações das firmas que se mantiveram
como MPEs entre um ano e outro e com as
exportações das MPEs estreantes no ano de
referência.



Evolução do valor médio
exportado por empresa

As tabelas 7 e 8 (página seguinte)
apresentam, para as micro e
para as pequenas empresas,
respectivamente, as seguintes
informações: (i) o valor médio
exportado pelas firmas que
eram micro ou pequenas no ano
anterior; (ii) o seu valor médio
exportado no ano de referência,
distribuído segundo o porte das
firmas no ano de referência; e (iii)
o valor médio exportado por todas

as empresas classificadas como
micro ou pequenas no ano de
referência.

As tabelas permitem constatar,

em primeiro lugar, que o valor

médio exportado no ano de

referência pelas micro e pelas

pequenas empresas que

aumentaram de tamanho

é bem maior do que o valor

médio daquelas que

continuaram sendo MPEs. No

caso das microempresas (Tabela 7),

a diferença é especialmente

grande entre aquelas que se
tornaram MP especiais, tendo em
vista que todas elas exportaram,
em geral, mais de US$ 1 milhão
a cada ano - em 2007, por
exemplo, estas últimas
exportaram uma média de
US$ 3,3 milhões, contra apenas
US$ 30,6 mil daquelas que se
mantiveram como MPEs. As
diferenças são também bastante
significativas no caso daquelas
que se tornaram pequenas ou
médias. No primeiro caso, os
valores médios estão sempre
bem acima dos limites de valor
exportado das microempresas, o
que sugere que grande parte delas
mudou de classificação devido ao
aumento do valor exportado, e não
do número de empregados. No
segundo caso, os valores médios
variam bastante de ano para ano,
visto que elas se "graduaram"
devido ao aumento do número
de empregados, e não
necessariamente aumentaram
seus valores exportados. No
caso das firmas que se tornaram
grandes, os valores médios
também oscilam bastante a cada
ano, pois o número de firmas
é muito baixo, ficando a média
sujeita a comportamentos
específicos de um número
reduzido de firmas.

No caso das pequenas empresas
(Tabela 8), o quadro é semelhante,
com valores médios mais
elevados naquelas que se
tornaram MP especiais,
contrastando com os valores
reduzidos entre aquelas que
regrediram para a categoria de
microempresas, o que mais uma
vez reforça a idéia de que a
mudança de tamanho está
relacionada, na maioria dos
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casos, à mudança de patamar

das exportações - nesse caso,

para valores inferiores ao limite

estabelecido para as microempresas.

Um segundo fato importante que

sobressai nas tabelas é que o

valor médio exportado pelas

empresas que eram micro ou

pequenas no ano anterior e
que continuaram exportando

no ano seguinte,

independentemente de seu

tamanho (penúltima coluna da

tabela), é sempre bem maior do

que o valor médio do total de

micro e pequenas exportadoras

no ano de referência (última

coluna). Em média, essa diferença,

ao longo do período 1999-2007,

foi de mais de 60% no caso das

firmas que eram microempresas

no ano anterior e de 27% naqueles

que eram pequenas empresas.

Essa diferença resulta da

composição de dois efeitos.

O primeiro é que as firmas que

eram MPEs no ano anterior e

que desistiram de exportar no ano

de referência registraram valores

médios exportados inferiores ao

total das MPEs do ano anterior,

o que faz com que a sua saída

gere um aumento do valor médio

das MPEs que continuaram

exportando no ano de referência.

O segundo aspecto refere-se ao

fato de as MPEs estreantes
no ano de referência também

registrarem valores médios inferiores

aos registrados pelas MPEs que
já eram exportadoras, fazendo

com que o valor médio exportado

por estas últimas no ano de

referência fosse sempre superior

ao valor médio exportado por todas

as MPEs no ano de referência.
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Os gráficos 9 e 10 permitem a

comparação do crescimento, a

cada ano, do valor médio

exportado no ano de referência

pelas microempresas e pelas

pequenas empresas do ano

anterior com o crescimento do

valor médio exportado por todas

as MPEs de cada ano. A exemplo

do que ocorre com o valor total

exportado, o valor médio

exportado no ano de referência

pelas MPEs do ano anterior

registra taxas de crescimento

significativamente superiores.

Em 2007, por exemplo, houve um

crescimento de 71,5% no valor

médio exportado pelas firmas

classificadas como

microempresas em 2006, frente

ao crescimento de apenas 13,2%

no valor médio exportado por

todas as microempresas de 2007.

No caso das pequenas empresas,

o crescimento entre 2006 e 2007

foi de 53,7%, considerando

somente as pequenas do ano

anterior, e de 10,7%, considerando

todas as pequenas de cada ano.
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As exportações das

MPEs apresentam maior

sensibilidade ao câmbio

real do que as empresas

de maior porte,

sensibilidade essa que

parece operar mais

intensamente em

momentos de

valorização do câmbio

CONCLUSÕES

Este artigo procurou identificar

alguns fatores que pudessem

explicar o menor crescimento das

exportações das MPEs no período

2003-2007 comparativamente ao

crescimento das vendas das

empresas de maior porte,

explorando tanto fatores

relacionados à conjuntura

macroeconômica - aumento dos

preços de exportação e flutuações

da taxa de câmbio real - quanto

fatores relacionados à composição

da pauta exportadora das MPEs

que as diferenciam das demais

empresas - distribuição segundo

setores produtivos e segundo

blocos econômicos de destino.

A análise da variação dos preços

de exportação justifica-se com

base no argumento de que os

ganhos de preço verificados nos

últimos anos, especialmente

nas commodities, tenderam a

beneficiar de forma mais intensa

as empresas de maior porte,

em detrimento das MPEs. Para

controlar esse efeito, efetuou-se

o cálculo de índices de quantum

das exportações das MPEs e

das demais empresas. A análise

desses índices mostrou, ainda

assim, uma expressiva diferença

de desempenho entre os dois

grupos de empresas entre 2003

e 2007. O quantum das MPEs

acumulou alta de apenas 12,3%

no período (2,4% a.a.), taxa cinco

vezes menor do que a referente ao

quantum das empresas maiores:

65,3%, ou 10,6% a.a. Se os

preços de exportação das MPEs

tivessem crescido ao mesmo

ritmo dos preços de exportação

das demais empresas, o ganho

em termos de valor exportado teria

sido pouco significativo, o que

permite concluir que o efeito dos

preços de exportação explica

muito pouco, ou quase nada,

sobre o diferencial de

desempenho exportador entre as

MPEs e as demais empresas.

No caso do câmbio, observou-se

que a valorização real verificada a

partir de 2003 gerou, de fato, um

menor crescimento do quantum

de exportação das MPEs em

relação ao das empresas maiores.

Além disso, a forte valorização

cambial que caracterizou o triênio

2005-2007 reduziu sobremaneira o

percentual de MPEs estreantes,

embora não tenha alterado o

percentual de empresas que

desistem de exportar a cada ano.

Em síntese, há indícios de que as

exportações das MPEs

apresentam, de fato, uma maior

sensibilidade ao câmbio real do

que as empresas de maior porte,

sensibilidade essa que parece

operar mais intensamente em

momentos de valorização do

câmbio, tanto por meio de uma

redução da taxa de crescimento

do quantum exportado quanto por

um menor incentivo à entrada de

novas MPEs na atividade

exportadora.

Com relação à distribuição setorial

das exportações das MPEs, a

hipótese é a de que os setores

nos quais concentram-se as

exportações das MPEs estariam

tendo um pior desempenho no

mercado internacional, ou que são
setores nos quais o Brasil vem

sofrendo uma concorrência

internacional muito forte, ambos

os fatores contribuindo para

reduzir o crescimento das

exportações dessa empresas em

relação ao das demais firmas.
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Esse argumento parece ter

validade no caso de quatro

setores importantes para as

exportações das MPEs: Produtos

de madeira, Móveis e indústrias

diversas, Couros e calçados e

Confecção de artigos o vestuário.

Nos demais oito setores (que

representavam quase 50% das

exportações das MPEs), não

houve diferenças significativas

de crescimento em relação das

exportações totais no período

2003-2007.

De fato, a importância das

diferenças na composição

setorial para explicar o pior

desempenho das exportações

das MPEs não deve ser

superestimada, visto que o

crescimento das exportações

dessas empresas referentes aos

12 principais setores (11,3%) não

foi muito diferente do registrado

nas exportações dos demais 17

setores (11,9%), o que significa

que o desempenho dos principais

setores não exerceu grande

pressão para baixo sobre o

crescimento total das exportações

das MPEs. Além disso, o

crescimento das exportações das

MPEs referentes aos 12 principais

setores foi inferior ao crescimento

das exportações das demais

empresas nesses mesmos

setores, com exceção de Móveis

e indústrias diversas e Confecção

de artigos do vestuário, o que

reforça a idéia de que existem

outros problemas, provavelmente

de ordem estrutural, prejudicando

o desempenho das MPEs.

Embora haja diferenças

importantes na composição das

exportações das MPEs segundo

blocos econômicos de destino,

em comparação com as demais

empresas - os países da Aladi

têm peso relativamente maior na

pauta das MPEs, ao passo que,

entre as demais empresas, os

países da Ásia-Pacífico e Demais

países têm maior destaque - ,

tais diferenças não explicam em

nada o diferencial de crescimento

das exportações das MPEs em

relação às demais empresas. Isso

porque as exportações das MPEs

cresceram a um ritmo menor do

que o das demais empresas para

todos os destinos considerados,

inclusive nas vendas para a Aladi.

Com relação ao efeito de mudança

de tamanho das MPEs ao longo

do tempo, a análise desenvolvida

na seção 5 permite concluir que

o fenômeno de graduação de

empresas é pouco significativo em

termos do número de empresas

envolvidas, mas é bastante relevante

em termos do impacto sobre

o valor exportado pelas MPEs.

De fato, o valor exportado no

ano de referência pelas micro

e pequenas empresas do ano

anterior é sempre bem maior

do que o valor exportado no ano

de referência pelas empresas

classificadas como micro ou

pequenas nesse mesmo ano.

O mesmo acontece com o valor

médio exportado por firma. Como

conseqüência, as exportações

das firmas classificadas como

MPEs no ano anterior sempre

apresentaram taxas de

crescimento anuais muito

superiores às registradas quando

se considera o total de MPEs

exportadoras a cada ano, que

é o critério tradicional.

Esses números indicam que as

estatísticas tradicionais tendem,

de certa forma, a subestimar o

real desempenho exportador das

MPEs de um ano para o outro,

porque acabam por excluir as

firmas mais bem-sucedidas.

Por conta disso, quando se

leva em conta o fenômeno de

"graduação", o desempenho

exportador das MPEs ao longo

dos últimos anos mostra-se muito

mais favorável do que o que

é captado pelas estatísticas

tradicionais. Isso não significa,

contudo, que estas últimas

estejam incorretas, mas

sim que elas devem ser

interpretadas com a devida

cautela.!
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