
Segundo executivos de compa-
nhias brasileiras globalizadas,
hoje seria inviável competir in-
ternacionalmente caso suas pro-
duções não tivessem cruzado a
fronteira. Sem a construção de
fábricas ao redor do mundo, o
“custo Brasil” teria pulverizado
qualquer anseio exportador.

É o caso da fabricante de ôni-
bus Marcopolo. A empresa mon-
tou sua primeira fábrica no exte-
rior no começo da década de
1990. Desde então, a compa-
nhia inaugurou plantas em di-
versos países, como México,
China e África do Sul. A partir
delas, consegue atender os pedi-
dos das regiões mais próximas.
Da unidade africana, por exem-
plo, é atendida a demanda de to-
do o sul do continente.

No início, o objetivo da Mar-
copolo com a internacionaliza-
ção não era enfrentar o “custo
Brasil”. Foi a partir de 2007,
com a valorização do real que as
plantas no exterior se mostra-
ram vitais. “Ficou muito difícil
competir, cobrando em euro ou
dólar com produção nacional”,
afirma um executivo da empre-
sa. A situação fica clara quando
são analisados os números da
Marcopolo. Em 2011, foram ex-
portadas 2.200 unidades produ-
zidas nas fábricas brasileiras,
contra 6 mil em 2008.

Outro exemplo de como ter
plantas instaladas no exterior
ajuda a ganhar competitividade
é o da Weg. O processo de inter-
nacionalização da empresa co-
meçou na década de 1980, com
a abertura de depósitos e evo-

luiu naturalmente com a cons-
trução de unidades industriais
em países como Argentina, Áus-
tria, Estados Unidos, China e Ín-
dia. No caso da Weg, porém,
nem sempre é a distância do
cliente que determina de onde
sairá um produto. Apesar de ter
duas unidades na Europa, parte
das vendas para o continente
são atendidas pelo centro de
produção baseado na China.

“O custo de produção na Chi-
na é mais baixo e a matéria-pri-
ma também”, diz Laurence Bel-
trão Gomes, diretor de finanças
e relações com investidores.

Sapatos
Um setor em que a internacio-
nalização das empresas brasi-
leiras tem se tornado cada vez
mais comum é o de calçados.
Nos últimos dois anos, cinco
empresas nacionais se instala-
ram na China. Antes disso, al-
gumas empresas, como a Aza-
léia, já haviam se estabelecido
por lá. A proposta é repetir o
movimento iniciado pela in-
dústria pesada, diminuindo os
custos trabalhistas, logísticos e
tributários do Brasil.

Estima-se que mais de meta-
de dos calçados vendidos no
mundo tenha como origem as
fábricas chinesas. A concorrên-
cia é tão difícil que, no ano pas-
sado, o setor calçadista brasilei-
ro diminuiu em 21% a quanti-
dade de pares de calçados ex-
portada. Apesar disso, as uni-
dades no exterior ajudaram
com que os resultados não fos-
sem tão ruins. Segundo a Abi-
calçados, a queda no fatura-
mento do setor foi de 13%, in-
fluenciada também pela dimi-
nuição do consumo interno.

Mesmo empresas que não es-
colheram a China como desti-
no para suas plantas, também
buscam opções para produzir
seus sapatos. É o caso da Alpa-
gartas e da Vulcabrás, que man-
têm fábricas de linhas esporti-
vas na Argentina, e da Paquetá
e da Schmidt Irmãos, que cons-
truíram unidades na República
Dominicana e na Nicarágua,
respectivamente, para ficarem
mais próximas do mercado
americano. ■ G.M. e G.F.

Os industriais estão otimistas
quanto ao desempenho das pró-
prias empresas nos próximos
seis meses, mas são pessimistas
quanto às condições atuais da
economia brasileira. É o que
apontou o Índice de Confiança
do Empresário Industrial (Icei),
da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), divulgado ontem
em Brasília.

O índice é composto por qua-
tro avaliações feitas pelos em-
presários: percepções sobre a si-
tuação da economia nacional e
da empresa e as expectativas pa-
ra toda a economia e para a pró-
pria companhia. O Icei deste
mês atingiu 58,6 pontos, um au-
mento de 0,4 ponto sobre o ín-
dice de fevereiro, mas 1,6 pon-
to abaixo do de março de 2011.
O índice varia em uma escala
de 0 a 100 pontos e aponta oti-
mismo quando se situa acima
da linha base de 50 pontos.

O ligeiro otimismo não é re-
gra entre as 2.304 empresas ou-
vidas pela CNI. Doze dos 28 se-
tores pesquisados contabilizam
índice positivo. Os empresá-
rios do Nordeste são os mais oti-
mistas, superando em mais de
6 pontos a avaliação da Região
Sudeste, justamente a mais in-
dustrializada.

Apesar do otimismo relativo
— foi o terceiro mês seguido
que a avaliação cresceu em rela-
ção ao mês anterior —, “a gente
ainda não acredita na quebra to-
tal de uma tendência de queda
de expectativa que vem aconte-
cendo há dois anos”, disse Mar-
celo de Ávila, economista da

CNI, ao apontar que, em janeiro
de 2010, o índice chegou ao re-
corde de 68,5 pontos. No entan-
to, de lá até dezembro do ano
passado, o indicador registrou
queda mês após mês.

Segundo ele, a redução da ta-
xa básica de juros (Selic) melho-
ra as expectativas dos empresá-
rios. No entanto, os industriais
mantêm-se reticentes por cau-
sa do câmbio, que barateia pro-
dutos e componentes importa-
dos e retira competitividade
das empresas fornecedoras
com sede no país.

O otimismo, segundo Ávila,
foi alimentado pelo crescimen-
to do faturamento das empre-
sas. O problema é que esse cres-
cimento não foi acompanhado
pelo aumento da produção.

Para o economista, é porque
as empresas estão importando
mais ou reduzindo estoques acu-
mulados durante períodos de
menor demanda doméstica.

“Não há um padrão de cresci-
mento disseminado nos indica-
dores de produtividade indus-
trial. O fator ‘macropreocupan-
te’ é que a produção não está
acompanhando o faturamen-
to”, afirma Ávila.

“Nós temos uma demanda in-
terna em crescimento, mas não
estamos sabendo aproveitar”,
acrescentou ele.

A projeção da CNI é que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) cresça
3% este ano. No entanto, a ex-
pansão prevista para a indústria
está abaixo. A confederação pre-
vê alta de 2,3% do PIB indus-
trial em 2012. ■ ABr

Nos últimos dois anos,
cinco empresas nacionais

de calçados se instalaram na
China. Elas querem reduzir os
custos trabalhistas, logísticos
e tributários do Brasil.

O volume de produção das
empresas no exterior se

reflete nas contas externas.
No ano passado, as remessas
de lucros das companhias
dobraram para R$ 1,8 bilhão.

● ●

Indústria volta a
ficar otimista, diz
pesquisa da CNI

2011

Produzir lá fora traz
mais competitividade

2,7%
Foi o crescimento do PIB
brasileiro no ano passado,
contra 7,5% em 2010.

➤

Divulgação

BRASIL

Índice de confiança
industrial aumenta após
14 meses de queda.
CNI afirma que as reduções
nos juros melhoraram as
expectativas dos empresários

3%
É quanto a economia brasileira
deve crescer este ano,
segundo estimativa da CNI.

➤

INDÚSTRIA

LEIA MAIS

Fábricas de sapato
se instalam na
China para diminuir
custos na produção
e na América Central
para ficarem mais
próximas do
mercado americano

Setor está otimista
em relação ao
desempenho de
suas empresas
nos próximos meses,
mas pessimista
com as condições
atuais da economia
brasileira

Unidades no exterior podem ser decisivas para as empresas brasileiras na
hora de fechar contratos com clientes naÁsia, Europa e Estados Unidos

2,3%
É o crescimento que a CNI projeta
para a indústria do país em 2012.

FábricadaWegnaChina:
importaçãoparatodaaEuropa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 5.




