
Retomadana indústriamecânica é tímida

Cleide Silva
SÃOPAULO

A
pós oito meses
de exportação
“zerada” para
uma multinacio-
nal da Europa,

para onde enviava mensal-
mente 1,5 mil turbos a diesel
de veículos, a Honeywell vol-
tou a receber encomendas
da cliente europeia, a
Perkins, no mês passado.
Pedidos de compradores
da América do Sul, onde es-
tá a maior clientela da em-
presa, estão voltando aos
níveis do período anterior à
crise internacional, afirma o
gerente de vendas e marke-
ting para a América Latina,
Ricardo Rampaso.
“Estamos percebendo o
retorno das encomendas há
três meses, o que significa
que não é uma bolha”, diz
Rampaso. Na região, estão
mais consistentes os pedi-
dos da Colômbia, Peru, Chi-

le, Bolívia e até mesmo da
Argentina. No auge da crise,
as exportações da Ho-
neywell caíram 32% na com-
paração com o mesmo perío-
do do ano passado. Hoje, es-
tão entre 15% e 16% inferio-
res aos números de 2008.
No ano passado, a Ho-
neywell exportou US$ 15 mi-
lhões em turbos para o mer-
cado de reposição, um recor-
de para a empresa que tem
fábrica em Guarulhos (SP) e
emprega 230 funcionários.
Para este ano, a previsão é
atingir US$ 10 milhões. “Cer-
tamente empataríamos ou
até ampliaríamos as exporta-
ções não fosse a crise”, la-
menta Rampaso.
Apesar do alívio com a
retomada das vendas exter-
nas, que respondem por
25% da produção local, Ram-
paso reclama que a lucrativi-
dade das vendas externas

está muito baixa, por causa
do câmbio. “A taxa do dólar
preocupa muito, pois nos
níveis atuais está corroendo
a lucratividade”, diz.
A retomada verificada na
Honeywell e em outras em-
presas ainda não é suficien-
te para alterar os dados ne-
gativos do setor. De acordo
com o Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes
para Veículos Automotores
(Sindipeças), o setor contabi-
liza queda de 44% nas ven-
das externas de janeiro a
agosto deste ano, com um
saldo de US$ 3,9 bilhões.
As fabricantes de veículos
também não veem ainda
uma recuperação nas ven-
das externas. Mesmo com a
pequena alta de 0,5% nos
valores exportados em se-
tembro, ante agosto, a Asso-
ciação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automo-

tores (Anfavea) prevê um
ano difícil no mercado exter-
no. De janeiro a setembro,
as exportações do setor so-
maram US$ 5,56 bilhões,
48,3% a menos que em igual
período do ano passado.
“O mercado lá fora enco-
lheu, diante da crise interna-
cional, e, por enquanto, não
há qualquer sinal de retoma-
da”, disse o presidente da
Anfavea, Jackson Schnei-
der. Em unidades, foram ex-
portados neste ano 326,8
mil veículos, queda de 42,8%
na comparação com 2008.
As exportações respon-
dem atualmente por cerca
de 15% da produção nacio-
nal de veículos, participação
que já superou os 20% em
anos anteriores.
De acordo com os dados
da Anfavea, as exportações
deverão encerrar 2009 com
queda de 45% em relação ao
ano passado, quando foram
exportados 735 mil veículos.
A previsão para este ano é
de 400 mil unidades. Segun-
do a entidade, como os con-
tratos são de longo prazo,
não é possível mensurar mu-
danças de tendências no cur-
to prazo.●

Fabricantes de celulose, produtos químicos e metalurgia lideram o
aumento das exportações, apesar da queda da rentabilidade

‘Pedidosestãovoltando
enãoéumabolha’
Hátrêsmeses,Honeywellvêretornodasencomendas

Demandamundial
começaaserecuperar

COMÉRCIO EXTERIOR

Márcia De Chiara

Omercado externo começou a
melhorar para os produtos in-
dustrializados brasileiros, que
sofremcomaquedanarentabi-
lidade provocada pelo câmbio.
Entrejulhoesetembro,oindica-
dor de nível de demanda exter-
na apurado pela Fundação Ge-
túlioVargas (FGV)subiuquase
22%edeuumainjeçãodeotimis-
mo nos fabricantes de celulose,
produtos químicos e metalur-
gia. Esses três setores, além da
indústria mecânica e de mate-
rial de transporte, responde-
rampormaisde90%doaumen-
to da demanda externa que foi
captada pelas indústrias.
“Essa mudança de rota da
procura externa pelos indus-
trializados, especialmente os
produtos intermediários, refle-
teosprimeirossinaisderecupe-
raçãodaeconomiamundial,de-
poisdoajustedeestoques”,afir-
ma o coordenador da Sonda-
gem Conjuntural da Indústria
de Transformação da FGV,
Aloisio Campelo. Ele ressalta
queamelhoranaprocuraacon-
teceu apesar da valorização do
realemrelaçãodólar,que foide
9,76% no terceiro trimestre. A
pesquisadaFGVconsultamen-
salmente 1.125 indústrias.
Dados dessazonalizados das
exportações de setembro, ela-
borados pelo Instituto de Estu-
dosparaoDesenvolvimentoIn-
dustrial (Iedi), mostram que as
vendasdemanufaturadoscres-
ceram1,7%,apósteremaumen-
tado3,9%emagosto.Segundoo
Iedi, é uma “possível indicação
dequearetomadadaeconomia
mundial está ajudando as ven-
das externas demanufaturas a
recuperaremparteograndede-
clínioquetiveramapósacrise”.
A reação foi sentida, por
exemplo,pelaKlabinnasexpor-
tações de cartões utilizados pa-
ra embalagens da indústria de
alimentos, bebidas, congelados
eprodutosdehigieneelimpeza.
“Tivemos uma reação impor-
tante nas exportações para os
EstadosUnidos desde abril e, a
partir de junho, para a Europa.
Foiumasurpresa”,disseodire-
torcomercialdecartõesdaem-
presa, EdgardAvezum.
Asexportaçõesdecartõesda
companhia para a Europa já
cresceram90%emvolumeeva-
lor. Para os EUA, dobraram na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2008, conta o executi-
vo.Aexpectativa inicial,dizele,
era de que a retomada das ven-
das para os EUA ocorresse no
segundo semestre deste ano e
sóem2010paraaEuropa.Area-

ção veiomais cedo e foi puxada
pelo crescimento do consumo
de alimentos e bebidas nos paí-
ses desenvolvidos. Além disso,
ele observaque, comacrise, fá-
bricas de cartões do Hemisfé-
rio Norte fecharam as portas.
Com isso, a empresa conquis-
tou novos compradores. “Tive-
mosumaumentode35%nonú-
mero de clientes neste ano.”

ApresidenteexecutivadaAs-
sociação Brasileira de Celulose
e Papel (Bracelpa), Elizabeth
deCarvalhaes,dizqueasexpor-
tações de celulose em volume
cresceram12,8%entrejaneiroe
agostoemrelaçãoa igualperío-
do de 2008. Em agosto, a alta
nas quantidades exportadas de

celulosefoide21,8%anteomes-
momês do ano passado.
“De junho para cá sentimos
uma recuperação crescente e
constante nonível das exporta-
ções em volume, puxada pelas
compras da China, que passou
a ser o nosso principal cliente
no lugar da Europa.” Segundo
Elizabeth, apesar do aumento
do volume e da recuperação
dospreçosdacelulose,areceita
de exportação entre janeiro e
agostocaiu 22%edevemencer-
rar o ano com retração.
A indústria química também
captou uma recuperação dos
volumesexportadoseumareto-
mada dos preços. “Desde julho
estamos sentindo crescimento
nas exportações, depois do fun-
do poço que foi atingido em ja-
neiro”, afirma o gerente de co-
mércio exterior da Associação
Brasileira da Indústria Quími-
ca (Abiquim), Renato Endres.
De janeiro a agosto, as exporta-
çõesdeprodutosquímicoscres-
ceram 15,6% em volumes e caí-

ram 19,5% emvalor.
Nascontasdaentidade,as
exportaçõesdeprodutosquí-
micos deverão fechar o ano
emUS$ 12 bilhões, a mesma
cifra de 2008. Até agosto as
vendas externas somam
US$6,4bilhões. “Issosignifi-
ca que teremos uma recupe-
ração fortenoúltimotrimes-
tre”, prevê Endres.
AVitopel,maior fabrican-
te de embalagens plásticas
flexíveis da América Latina,
ampliou em 25% as exporta-
ções no terceiro trimestre
emrelação ao segundo e tra-
balhaaplenacapacidadenas
fábricas. Os preços interna-
cionaisdasembalagensplás-
ticas subiram cerca de 6%
nos últimos doismeses.
“Os clientes voltaram a
comprar para recompor os
estoquesqueficaramdefasa-
dos”, afirma o presidente da
empresa, José Ricardo Ro-
riz Coelho. Omaior compra-
dor é os EUA. ●

●●●Apesar de tímidos, os primei-
ros sinais de reação nas exporta-
ções começaram a aparecer na
indústriamecânica. A Caterpillar,
por exemplo, registrou crescimen-
to das vendas externas nos últi-
mos doismeses. A reação foi sen-
tida nas exportações para países
da América Latina, do Oriente
Médio e dos Estados Unidos.

Segundo o presidente da com-
panhia no Brasil, Luiz Carlos Ca-
lil, a retomada ocorreu porque,
após a fase de ajuste de estoques
na economiamundial, vários pro-
jetos de construção civil pesada
voltaram a ter andamento no ex-

terior e necessitaram demotoni-
veladoras e retroescavadeiras.

Apesar da reação, o presiden-
te da Caterpillar é cauteloso. “As
nossas exportações estavamcain-
do 80%em relação ao ano passa-
do e, com a reação dos últimos
doismeses, a queda diminui para
65%.”Na análise do executivo,
ainda faltamuito para que se pos-
sa falar em reaquecimento das
exportações. “Isso poderá ocor-
rer em 2010 ou em2011.”

O coordenador da Sondagem
Conjuntural da Indústria de Trans-
formação da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Aloisio Campelo,

pondera que existe uma defa-
sagem entre a percepção da
indústria em relação ao com-
portamento da demanda exter-
na e as exportações contabili-
zadas na balança comercial.
“Essemovimento deve apare-
cer nas exportaçõesmais para
frente”, prevê.

Além disso, o economista
ressalta que, apesar da recupe-
ração das exportações a partir
de julho, os indicadores da in-
dústria para setor dematerial
de transporte e a indústriame-
cânica continuam distantes de
setembro de 2008. ● M.D.C.
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De julho a setembro,
indicador apurado
pela FGV
subiu quase 22%
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 out. 2009, Economia & Negócios, p.B3.




