
Caminhos e descaminho:
Queda nos índices das grandes empresas provoca reavaliações e novas
expectativas. Há controvérsias nos índices e sobre o que esperar daqui
para frente

Por Guido Heleno

inguém está seguro para fazer previsões
quando se trata do cenário das exporta-
ções brasileiras. O clima de otimismo do

governo no início de 2008, quando se espera-
va que o futuro tivesse chegado - com o PIB
em alta, inflação sob controle, reservas inter-
nacionais superiores à divida externa, recorde
nas exportações, geração de empregos, mercado
interno fortalecido e redução das desigualdades
sociais - é diferente das notícias veiculadas em
março de 2009, quando foram revelados os da-
dos do quarto trimestre de 2008: o IBGE regis-
trou uma contração de 3,6% no quarto trimes-
tre do ano, mais um. reflexo da crise mundial.
Segundo esse instituto, a queda foi provocada,
principalmente, pela indústria, cuja produção
caiu 7,4% frente ao terceiro trimestre, já que os
outros setores tiveram uma diminuição menor:
o agropecuário caiu 0,5% e o de serviços, 0,4%.
Assim, o cenário que se desenha para 2009,
para a maioria dos produtos mais importantes
na pauta das exportações brasileiras, torna-se
menos animador.

A baixa do último trimestre do ano passado
e a forte queda da produção industrial nos pri-
meiros meses deste ano levaram os economistas
a revisar para baixo sua meta de crescimento em
2009. Nesse contexto a balança comercial bra-
sileira registrou, em janeiro, resultado negativo
de US$ 518 milhões, de acordo com o Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC). As exportações de manufa-
turados puxaram a queda da balança comercial
em janeiro, que, segundo o MDIC, foi de 34%
em relação ao mesmo período do ano passado.

A retração foi puxada pela redução das vendas
de automóveis de passageiros em 56% no mês.
Os embarques de autopeças também caíram em
50,7%. Os números mostram ainda uma que-
da de 39,8% nas vendas de laminados planos;
39,2% de aparelhos transmissores e receptores;
e 37,9% de pneumáticos.

No caso das importações, de acordo com a Se-
cretaria de Comércio Exterior (Secex), a média
diária da primeira semana de março de 2009, de
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US$ 479,6 milhões, ficou 17,5% abaixo da média
de março do ano anterior (US$ 581,3 milhões) e
10,4% superior a fevereiro deste ano (U$ 434,5
milhões). "Já tínhamos a expectativa de que os
efeitos dessa crise repercutissem nas exportações,
mas eles estão muito rápidos. Do jeito que vai,
será uma notícia muito boa que as exportações
cheguem a US$ 200 bilhões neste ano", projeta
José Augusto de Castro, vice-presidente da As-
sociação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).

Cenário reavaliado
Em outubro, o gover-

no anunciou a meta de
US$ 202 bilhões para as
exportações. Na época, o
vice-presidente da AEB
disse que se as coisas con-
tinuassem como estavam,
as exportações poderiam
chegar a US$ 205 bilhões.
Mas o mundo mudou em
outubro. "Não vamos fa-
zer a nossa projeção de
dezembro para este ano.
Não temos base, o cená-
rio pode mudar de uma
hora para outra. Sabemos
que as exportações vão
cair", explica Castro. A
crise levou a AEB a re-
avaliar o seu cenário da
balança comercial brasileira em 2009: achava
que ia ter déficit e agora acha que não, o saldo
pode ser positivo. "Eu hoje não afirmo mais
que vai ter déficit na balança comercial", re-
considera.

Em meio às perplexidades e incertezas sobre
o próximo trimestre, Castro tem uma opinião
favorável sobre os empresários brasileiros. "Nos-
sos, exportadores são realmente muito bons. Eu
tiro o chapéu para estes bravos negociadores
das nossas mercadorias", elogia. Para o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
a principal razão da queda de faturamento do
país em janeiro foi a redução nos preços mé-
dios dos produtos. Por outro lado, porém, houve
redução de volumes embarcados, dependendo
do produto e da região enviada. A exportação
de soja, por exemplo, no início deste ano bateu
novo recorde.

Veja a seguir, um rápido resumo do cenário
de alguns produtos brasileiros no setor de ex-
portações.
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A expectativa de exportação para as três prin-
cipais carnes brasileiras — aves, bovina e suína - é
a queda na receita em. 2009, de acordo com. esti-
mativas dos próprios representantes das empresas
exportadoras.

Os dados do MDIC mostram que os três seg-
mentos juntos foram responsáveis por 7% de
tudo aquilo que o Brasil exportou em 2008. Os
setores exportaram juntos US$ 13,8 bilhões de
um total de US$ 197,94 bilhões exportados por
todo o país. Responsável pela maior fatia das
vendas externas das proteínas de origem animal,
o segmento avícola embarcou no ano passado
US$ 7 bilhões e foi o quarto maior exportador
individual do Brasil, com participação de 3,6%
do total. Para 2009, a expectativa é de encolhi-
mento na receita.

A Associação Brasileira dos Exportadores de
Frangos (Abef) trabalha com queda de 30%.

Na mesma linha, a carne bovina também terá
sua parcela de contribuição para a queda nas ex-
portações. O setor exportou no ano passado US$
5,3 bilhões, entre cortes in natura, produtos in-
dustrializados e miúdos, e foi o quinto maior con-
tribuinte para o desempenho das exportações bra-
sileiras, com uma fatia de 2,7% sobre o total. Para
2009, a Associação Brasileira das Indústrias Expor-
tadoras de Carnes (Abiec) projeta redução pouco
acima de 5% na receita com as vendas externas.
A carne suína, que possui a menor participação
entre as proteínas animais, é a que pode sofrer
maior impacto. Com a meta inicial de manter em
2009 o mesmo volume exportado em 2008, as
empresas já contam com uma queda na receita
pela desvalorização do produto no mercado in-
ternacional.

Enquanto alguns produtos estão em queda no
início deste ano, a soja em grão experimentou
crescimento de 62,2% em fevereiro, em relação ao
mesmo mês do ano passado (425,1 mil toneladas),
quando foram embarcadas 689,5 mil em fevereiro
de 2008. O resultado foi divulgado em meados de
março pelo MDIC. Na comparação com janeiro
deste ano, quando foram exportadas 614,5 mil to-
neladas, o volume de fevereiro é 12,2% maior.

Etanol

A queda nas exportações de álcool interrompe
uma tendência de crescinento de três anos: em
janeiro, o Brasil exportou 191 milhões de litros,
43% menos que em dezembro do ano passado. A
redução foi provocada pela retração da demanda
internacional. Os melhores mercados da Euro-
pa, da Ásia e principalmente dos Estados Unidos
compraram menos. No ano passado, de acordo



com o Ministério de Minas e Energia (MME), as
exportações brasileiras do produto somaram 5,16
bilhões de litros, volume 45,7% superior aos cerca
de 3,5 bilhões de litros vendidos ao exterior em
2007. Com a queda das exportações verificada no
início deste ano, as usinas devem inverter a ten-
dência dos últimos três anos. Na safra de 2009,
que começou em março, elas devem destinar mais
cana para a produção de açúcar e menos para a
produção de álcool.

f —

Veículos

Café

A queda da demanda mundial do setor auto-
motivo atingiu as exportações de veículos bra-
sileiros. Em fevereiro deste ano, as exportações
caíram 52,3% em volume e 49,2% em valores.
Nos principais mercados que compram veículos
brasileiros, a queda das vendas chega a 80%. Mas
a Associação Nacional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea) informa que o setor,
em alguns países, vive uma depressão, mas que no
Brasil a situação não é tão grave. A queda na de-
manda externa, no entanto, impactou brutalmen-
te as exportações brasileiras, incluindo países da
América Latina, que representam boa parte das
vendas externas.

As exportações para a Argentina caíram
68% em janeiro deste ano contra o mesmo
período do ano passado. Em números apro-
ximados, foram embarcadas 8.200 unidades
contra 25.700 veículos. O país vizinho é o
maior comprador de automóveis brasileiros,
com 55% do volume.

A exportação brasileira de café deve apresen-
tar recuo na receita cambial em 2009, em com-
paração com o recorde de US$ 4,5 bilhões alcan-
çado em 2008. De acordo com o Conselho dos
Exportadores de Café (Cecafé), a exportação de
28,5 milhões a 29 milhões de sacas de 60 kg em
2008, também próxima de recorde, dificilmente se
repetirá em 2009, podendo ficar entre 5% e 6%
abaixo. Ainda segundo o Cecafé, é preciso aguar-
dar previsões sobre a oferta de café pelo Brasil em
2009, para emitir avaliação mais ajustada.

Ao contrário do café em grão, a exportação
brasileira de café torrado e moído deve continuar
no movimento de expansão em 2009. De acordo
com a Associação Brasileira da Indústria de Café
(Abic), o número de indústrias nacionais inician-
do a atividade de exportação cresce a cada ano
neste setor.

Minério de ferro

A contribuição das exportações de minério de
ferro para a balança comercial brasileira deve cair
quase 10% em 2009, segundo projeções da AEB.
Com as incertezas da economia global, a institui-
ção estimou que este ano as exportações de miné-
rio devem atingir US$ 14,9 bilhões, contra US$
16,5 bilhões em 2008, uma queda de 9,9%. A qua-
se totalidade das exportações de minério de ferro
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EXPORTAÇÃO

no Brasil é feita pela Vale, que, no final do ano
passado, suspendeu 10% da sua produção de mi-
nério, ou 30 milhões de toneladas, em função da
retração da demanda. Apesar da queda de volu-
me, a alta do dólar vai ajudar a evitar uma derro-
cada maior das exportações, assim como possíveis
aumentos de preço nos produtos. A entidade não
descartou novas revisões se a situação econômica
global se deteriorar ainda mais.

Açúcar

Aeronaves

As exportações brasileiras de açúcar totali-
zaram 1,431 milhão de toneladas em fevereiro,
como mostram dados preliminares do MDIC. O
volume ficou 16% superior ao exportado em igual
período de 2008. Já a receita obtida com as expor-
tações subiu 34,5% no mesmo período, para US$
439,2 milhões. Em relação ao resultado de janeiro,
contudo, as vendas externas recuaram 26,22% em
volume e 22,73% em receita em função do menor
número de dias de fevereiro e também da retração
dos compradores diante da alta das cotações do
açúcar no período.

Em fevereiro, na comparação com o mês ante-
rior, as exportações de açúcar refinado mantive-
ram sua expansão crescendo 5,2% em volume e
10,4% em receita.

A Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A
(Embraer) avalia que a entrega de jatos comer-
ciais brasileiros ao mercado externo será 20% me-
nor em 2009 em relação a 2008. A empresa fez
uma revisão na sua meta de produção para 2009,
que era de 270 aeronaves para 242 - em 2008 a
produção foi de 169 jatos, um recorde histórico da
empresa. O valor das metas de exportação foi re-
baixado de US$ 6,6 bilhões para US$ 5,5 bilhões.

Por conta disso, a Embraer anunciou, no início
deste ano, a demissão de 4.200 trabalhadores, um
quinto do seu efetivo, como decorrência da crise
sem precedentes que afeta a economia global. A
demissão em massa é a maior ocorrida no Brasil
desde a eclosão da crise e atinge duramente São
José dos Campos (SP), onde-fica a sede e a princi-
pal unidade da empresa.

Pequenas empresas em ascensão
Ao contrário da maioria dos megaempreendí-

mentos exportadores - que estão sentindo os efei-
tos da crise mundial - os índices das microempre-
sas e empresas de pequeno porte aumentam ano
a ano. Em 2007, o valor exportado por esse seg-
mento bateu recorde histórico de US$ 2,1 bilhões,
com alta de 12,4% em relação ao ano anterior e
crescimento médio de 11,4% nos últimos cinco
anos (Veja a entrevista nesta edição com Luiz Carlos
Barboza, diretor técnico do Sebrae Nacional).

O Administrador Hudson Senna Barreto,
gestor de projetos do Sebrae/DF, também acre-
dita que a crise global não irá afetar tanto os
pequenos negócios brasileiros. "No Distrito Fe-
deral, por exemplo, estamos lançando este ano
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Administrador Eduardo Montenegro de Ávila e
Silva da Confraria

o projeto DF Exporta Mais, dando continuida-
de ao "Centro-Oeste Export", com o qual pre-
tendemos incluir na pauta de exportação pelo
menos 20 novas empresas", explica Hudson.

Entre as pequenas empresas de Brasília que vendem
para o exterior está a Confraria - marca registrada da
Ávila e Medeiros Ltda. - comandada pelo Administra-
dor Eduardo Montenegro de Ávila e Silva desde 1998.
"A Confraria vende um conceito de moda materializa-
do por meio de suas bolsas e calçados, que hoje ocupam
vitrines das mais conceituadas lojas brasileiras e do ex-
terior, como o Japão, Itália, França, Espanha, Grécia

e, mais recentemente, Emirados
Árabes", assinala Silva.

Um dos pontos altos das
coleções da Confraria é a utili-
zação do junco - fibra natural,
nativa da Floresta Amazônica,
muito utilizada na confecção
de cestos, redes etc. O cipó
que existe em abundância
é retirado pelos índios, com
acompanhamento dos órgãos
competentes. A inserção de
parâmetros ambientais no pla-
nejamento de produtos tem
sido uma das ações da marca.
Todo o processo produtivo das peças de junco - que
combinados com couro e metal dão uma aparência
única às bolsas da Confraria - desde a aquisição da
matéria-prima, até o acabamento final, está sob a
supervisão da estilista Ana Paula Ávila, também
sócia da empresa. Com uma produção estimada
de 250 peças por dia, a Confraria comercializa seus.
produtos no mercado interno por meio de quatro
franquias - Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Sal-
vador (BA) e São Paulo (SP) e exporta cerca de
25% de sua produção.

O caso da Confraria é exemplo de que, dificul-
dades e obstáculos que se apresentam no caminho
dos exportadores, mesmo em tempos de crise, po-
dem ser superados quando tratados com criativida-
de - componente este que não falta ao empreende-
dor brasileiro.
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