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Oano de 2009 não vai deixar
saudades para os fornecedores
brasileiros de couro. Afinal, o

setor, que em 2008 exportou cerca
de US$ 1,8 bilhão, viu o volume de
vendas minguar com o preço do
produto despencando mês após
mês. Mas pelo menos os curtumes
têm um aspecto a comemorar: os
primeiros sinais de recuperação
finalmente começam a aparecer.
Segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio (MDCI), a partir de outu-
bro as exportações de couro regis-
traram um crescimento de 15%
em relação ao período anterior.
Nesse tempo, o Brasil exportou
27,09 mil toneladas, com fatura-

mento de US$ 122 milhões. O preço
médio alcançou US$ 4,37/kg, ou um
aumento de 21%. Apesar de ainda
representar uma queda de 18% em
relação ao mesmo período de 2008,
esses números dão indícios de que
dias melhores podem estar por vir.
"A economia mundial e, conseqüente-

mente a demanda estão em recupe-
ração", comenta o analista da Scott
Consultoria, Tito Rosa. "Os exporta-
dores brasileiros têm se esforçado na
negociação de reajustes, graças aos
aumentos de preço do couro verde e
à valorização do real", complementa.

Já para o Centro das Indústrias de
Curtumes do Brasil (CICB), o
momento ainda é de cautela. Dados da
entidade mostram que nos dez primei-
ros meses do ano as exportações bra-
sileiras de couro somaram US$ 913
milhões. Uma redução de 46% em
relação ao ano passado. "O desempe-
nho do setor poderia ser melhor, não
fosse o impacto da crise financeira que
refreou a demanda internacional e a
valorização da moeda", pondera o pre-
sidente do CICB, Wolfgang Goerlich,
que afirma que outros fatores ainda
emperram o setor. "Temos problemas
com as altas taxas de juros, excessiva
burocracia e precariedade do sistema
de infraestrutura", finaliza. •
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