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Câmbio desfavorável para exportação abre espaço para os concorrentes
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Real valorizado anula retomada da demanda e, em agosto, índice da Funcex teve o pior desempenho desde 1985
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Exportar se tornouummaune-
gócionoBrasil.Arentabilidade
das exportações está nomenor
patamar de sua história. O real
valorizado derrubou o indica-
dor da FundaçãoCentro de Es-
tudos do Comércio Exterior
(Funcex) para o nível mais bai-
xo desde 1985, quando a série
começou a ser calculada.
As empresas relatam que a

demandaexternacomeçouase
recuperar lentamente, depois
da queda abrupta nas vendas
provocada pela crise global. Os
preços dos produtos embarca-
dos pelo País também tiveram
uma pequena alta, puxados pe-
lo desempenho das commodi-
ties.Mas o real valorizado anu-
lou os ganhos.
“Senão fossepelo câmbio, as

exportaçõesseriamatébastan-
tepositivas”,disseadiretorade
exportação da A. Grings, dona
da marca Piccadilly, Micheline
GringsTwigger.Segundoela, a
fabricante de calçados gaúcha
percebeumamovimentaçãodo
mercado, mas o câmbio deixou
seus produtos fora do preço
ideal. “Para recuperar os mer-
cados que perdemos, umpreço
competitivo era essencial.”
O indicador de rentabilidade

daFuncexécalculadocombase
na taxa de câmbio, nos preços
das exportações e emuma esti-
mativa de custo das empresas.
Emagosto, o índiceestava3,9%
abaixo de julho e 11,6% abaixo
deagostode2008.SegundoFer-
nandoRibeiro,economista-che-
fedaFuncex,umaprojeçãopre-
liminarapontamaisumaqueda

da rentabilidadeda exportação
de 1% em setembro.
“As perspectivas são negati-

vas para as margens de lucro
dos exportadores, porque não
sabemos para onde vai o câm-
bio. OBrasil estámuito atraen-
te para os investidores. A ten-
dência de entrada de capital no
Paísésignificativa,oqueprovo-
ca a valorização damoeda”, ex-
plicaRibeiro.
O impacto do real forte é

maiscomplicadoparaosprodu-
tos manufaturados, porque o
mundopós-criseestámaiscom-
petitivo,commenoscomprado-
res e mais vendedores. Para as
vendas de commodities, o Bra-
sil possui ummercado pratica-
mentecativo.Odólarfechouco-
tado a R$ 1,737 na sexta-feira.
Em relação ao início do ano, o
real acumula uma valorização
de 34,4% em relação à moeda
americana.

Asexportaçõesdemanufatu-
rados cresceram 10,3% em se-
tembro em relação a agosto. O
aumento reflete o início da rea-
ção dos mercados internacio-
nais. No acumulado do ano, no
entanto, as vendas externas
dessesprodutosregistramque-
da de 31,2%. No geral, as expor-
taçõesbrasileiras caíram25,1%
de janeiro a setembro em rela-
ção a igual período de 2008.

“OsclientesnosEstadosUni-
dosretomaramospedidos,mas
oseuropeusaindanão.Oproble-
ma é que recebemos cotações,
mas não conseguimos vender,
porquenãotemospreço”,expli-
cou o vice-presidente da Teka,
Marcelo Stewers. Ele também
reclama das medidas protecio-
nistas daArgentina, que preju-
dicamasvendas emummerca-
do importante para a fabrican-
te de produtos de cama,mesa e
banho. “Com esse câmbio, o
Brasil está caminhando para
uma destruição do seu parque
fabril demanufaturados.”
O câmbio já esteve em pata-

maresmaisbaixosdoqueagora
e, mesmo assim, os fabricantes
brasileiros de manufaturados
seguiram exportando. Em
2008, por exemplo, o dólar che-
gou a bater R$ 1,55. Segundo
empresários e economistas, o
problema atualmente é que ou-
tros fatores não estão compen-
sando a perda cambial.
Noanopassado, ospreçosde

exportação subiram 26,3% em
relação a 2007, puxados pelos
produtos básicos, cujas cota-
ções avançaram 41,2%. Com a
crise, os preços despencaram.
Em agosto deste ano, os expor-
tadores brasileiros vendiam,
em média, seus produtos 23%
mais baratos do que em agosto
de 2008.Nosmanufaturados, a
quedafoide12,2%–umnível im-
portante, porque esse tipo de
produto sofre menos variação
de preço que os básicos.
Depois do ápice da crise, os

preçosde exportação voltaram
a subir a partir de maio, acom-
panhando a evolução das com-

modities, mas a recuperação é
lenta e está sendo anulada pelo
câmbio.Entremaioeagosto, as
cotaçõesdosprodutosexporta-
dos subiram5,3%,mas o real se
valorizou 10%. “A competição
aumentou no mundo pós-crise
e não há espaço para reajustes
significativos”, disse José Au-
gusto deCastro, vice-presiden-
te da Associação de Comércio
Exterior doBrasil (AEB).
A Eliane Revestimentos Ce-

râmicosreajustouospreçospa-
raosmercadosexternosem5%
emagosto.Foioprimeirorepas-
sedoano.Segundoogerentede
exportação da fabricante de
azulejos e porcelanas, Márcio
Muller,aaltafoi insuficientepa-
ra compensar o câmbio, mas,
ainda assim, pode afugentar
clientes. “Qualquer reajuste
agora gera redução dos negó-
cios,porqueaeconomiaestáde-
saquecida.Masnão tivemos es-
colha.” O executivo prevê uma
quedade15%a20%nasexporta-
ções da empresa neste ano em
relação a 2008.
SegundoRibeiro, daFuncex,

o câmbio atual e os preços de
exportaçãovoltaramparaosní-
veisde2007.Masarentabilida-
dedas exportações está piordo
que naquele ano, por conta do
aumento dos custos. Ele recor-
da que, nas vésperas da crise, a
inflação estava em alta no Bra-
sil. Depois da turbulência, os
preços recuaram, mas menos
do que no exterior. No Brasil, o
Índice de Preços do Atacado
(IPA) está 8,4% acima de de-
zembro de 2007. ●

†Mais informações na pág.B3
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‘Se não fosse
pelo câmbio, as
exportações seriam
bastante positivas’

As empresas brasileiras rela-
tam que estão perdendo negó-
ciosnoexteriorparaconcorren-
tes de outros países, por conta
dafaltadecompetitividadepro-
vocadapelo câmbio valorizado.
A fabricante de válvulas in-

dustriaisRTS,sediadaemGua-
rulhos (SP), foi preterida em
contratos no Chile e no Peru,
porque os clientes preferiram
comprar da China. Segundo o
presidente da empresa, Pedro

Lúcio, as máquinas brasileiras
chegam aos vizinhos 50% mais
caras do que as chinesas.
Oexecutivoafirmaqueomer-

cadobrasileiro de bens de capi-
talcomeçouadarsinaisdereto-
mada, mas os pedidos do exte-
rior estão fracos. A participa-
çãoda exportaçãona produção
da empresa caiu de 30%no ano
passado para 10% este ano.

Alémdaperdade competiti-
vidade, a valorização do real

provoca uma série de transtor-
nos no dia a dia dos exportado-
res,comoadificuldadeparade-
finirospreçosnasvendasapra-
zo no exterior.

Na fabricantedecalçadosA.
Grings,donadamarcaPiccadil-
ly, os negócios no mercado ex-
terno estão travados. Segundo
a diretora de exportação, Mi-
cheline Grings Twigger, a em-
presaaindanãoconseguiudeci-
dir que dólar vai usar para ven-

der a próxima coleção. O ideal
seria comercializar os calçados
agora para entregar no início
de 2010.

Na coleção anterior, a em-
presa utilizou dólar de R$ 2,20,
uma diferença de 23% para os
R$ 1,737 da sexta-feira. “Os
clientes não vão aceitar esse
reajuste. Não vou ter gás para
recuperar os mercados perdi-
dos”, disseMicheline.

O fortalecimento do real foi

uma frustração para os fabri-
cantes de calçados. Como a de-
mandadessesprodutos foipou-
coafetada pela crise, as empre-
sasesperavamrecuperarespa-
ço com a ajuda do câmbio.

“Oscalçadosbrasileirosfica-
rammuito caros”, disse o dire-
tor do grupo DAS, Francisco
Machado. Com 11 fábricas no
País, a companhia produz tênis
eroupasesportivasdasmarcas
Fila, Umbro eTryon.

A empresa exporta para to-
dos os países da América Lati-
na.Mas,atualmente,50%dade-
manda é atendida pelas fábri-
cas do Brasil e outros 50% por
parceirosqueproduzemparaa
companhia naChina.

Com o mercado interno
aquecidoe pouca rentabilidade
nasvendasexternas,aexporta-
ção perde espaço na produção
das empresas.

Na Borgwarner, fabricante
de autopeças para caminhões e
ônibus, a exportação represen-
tava30%daproduçãoem2008.
Neste ano, é 20%. “Tivemos
uma queda drástica nas expor-
tações”,disseodiretor-geralda
empresa, Arnaldo Iezzi Jr. Ele
acredita que a tendência é per-
der mais negócios no exterior
nos próximosmeses, por conta
dafaltadecompetitividadepro-
vocadapelo câmbio. “Quandoo
mercado melhorar lá fora, vai
ser difícil para nós.” ● R.L.
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