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Brasil
Relações externas Rentabilidade do 1 o quadrimestre poderia ter crescido ainda mais, mas custos subiram 3%

Ganho do exportador sobe 5,2% com câmbio
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

Ganho de rentabilidade

A valorização cambial foi a principal responsável pelo ganho de
rentabilidade geral de 5,2% nas exportações brasileiras no acumulado de janeiro a abril em relação ao
mesmo período do ano passado.
De acordo com dados da Fundação
Centro de Estudos do Comércio
Exterior (Funcex), apenas 2 dos 24
setores pesquisados tiveram queda na rentabilidade. Extração de
petróleo e gás e produtos de metal
tiveram alta expressiva também
em função do aumento do preço
das vendas ao exterior, enquanto o
desempenho significativo de têxteis e confecção foi causado por
menor pressão dos custos. Para
analistas, no entanto, a tendência é
de maior estabilização do câmbio
ao longo do ano. Por isso, eles não
esperam novos ganhos adicionais
para o exportador.
O ganho médio de rentabilidade só não foi maior porque houve
um aumento de 3% no índice de
custo das empresas. Sem as pressões oriundas de salários e insumos, entre outras despesas, a rentabilidade poderia ter crescido
mais com a ajuda do câmbio. Em
comparação com uma cesta de
moedas, o real teve desvalorização
de 8,6% no período, enquanto o índice de preço das exportações aumentou 0,9%. Juntos, e sem os custos, eles teriam dado um ganho

Entre janeiro e abril, câmbio e preços provocaram aumento da margem de lucro* - em %
Setores

Índice de preços

Rentabilidade
das exportações

Câmbio

2,5

8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6

19,5

25,8

Petróleo e gás
Minerais metálicos
Produtos têxteis
Vestuário
Produtos de metal
Veículos automotores
Deriv. de petróleo, biocombustíveis
Produtos de borracha e plástico
Máquinas e equipamentos
Produtos do fumo
Total**

Índice de custos

2,5

-14,5

-11,9

6,8

13,8

1,0
-0,6

7,8

16,4

15,5

22,2
11,4

2,1

6,0

15,1
18,2
16,6

2,9
15,9

5,3

14,9

3,9
2,3

10,6
-8,3

-2,1
5,2

1,9
3,0

0,9

Fonte: Funcex. *Na comparação com o mesmo período do ano passado. **Média dos 24 setores usados no estudo

adicional de quase 10% ao exportador. O dólar, por exemplo, saiu
do patamar de R$ 1,75 em janeiro
para R$ 1,90 em abril.
“Alguns setores, como bens de
consumo não duráveis, são mais
afetados pelo câmbio do que o
extrativo, por exemplo, que possui preços cotados no mercado
internacional. Como, em geral,
não houve grande variação nos
preços de exportação desde o fim
do ano passado, a desvalorização
do real é que trouxe o ganho de
rentabilidade”, afirma Rodrigo
Branco, economista da Funcex.
Dentro da média de 5,2%, alguns setores alcançaram percentuais bem maiores de rentabilidade no primeiro quadrimestre

deste ano, ajudados pelo aumento de preços. O segmento de extração de petróleo e gás natural
registrou aumento de 25,8% na
rentabilidade. Esse resultado se
deu pelo patamar elevado do
preço internacional do petróleo,
principalmente no primeiro trimestre, que fez o índice de preços
de exportação ficar 19,5% maior
que o do início de 2011.
O preço também explica a única queda significativa de rentabilidade, que ocorreu em extração
de minerais metálicos, setor fortemente ligado ao minério de
ferro. O exportador de minerais
metálicos vendeu a tonelada por
um preço 14,5% menor do que no
ano passado, derrubando a ren-

tabilidade em quase 12%.
O aumento de custo de 3% foi
disseminado entre os setores.
Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) sugerem que parte expressiva dessa
alta está relacionada ao aumento
das despesas com mão de obra.
No primeiro quadrimestre deste
ano, a folha total de salários da
indústria ficou 3,8% mais cara
que em igual período do ano passado. Em segmentos como produtos têxteis e de confecção, ao
contrário, a folha total de pagamentos encolheu 1,6% e 2%, respectivamente, na mesma comparação. Para vestuário, a economia
foi resultado da desoneração da
folha feita pelo governo no início

do ano e da diminuição no número de funcionários.
A economia com salários nesses
dois setores pode ter influenciado
no menor aumento de custos: ele
subiu 1% para a indústria têxtil e
caiu 0,6% nas confecções. Custos
que subiram menos e aumento de
preços fizeram a rentabilidade
desses dois setores superar dois dígitos neste começo de 2012.
Para Fernando Ribeiro, economista do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), a
venda de produtos mais caros,
tanto em têxtil quanto em vestuário, também ajudou no aumento de rentabilidade de
13,8% e 16,4%, respectivamente.
“É difícil ver na pesquisa esse
tipo de movimento, pois não há
diferenciação entre o tipo de roupa ou tecido vendido. Mas a indústria está se especializando,
trabalhando com produtos de
mais qualidade e maior valor
agregado. O produtor de básicos
está saindo do mercado por causa da forte competição internacional”, diz Ribeiro.
A situação captada pelos dados da Funcex é inversa ao que
aconteceu no início de 2011,
quando 80% dos setores perderam rentabilidade. “No ano passado, o cenário internacional estava pior, mais incerto. Não que
tenha mudado muito, mas antes
não havia essa desvalorização
cambial. Hoje, há menos incerte-
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LEILÃO DE VENDA DE ENERGIA INCENTIVADA
PARA CONSUMIDORES 02/2012_I5_lp
A Celesc Geração S.A., torna público que realizará em 27/06/2012, LEILÃO de venda
de energia elétrica proveniente de fonte incentivada com desconto de 50% nas Tarifas
de Uso do Sistema de Distribuição, exclusivo para consumidores ﬁnais.O Edital está
disponível na internet, no endereço www.celesc.com.br. Informações poderão ser
solicitadas através do e-mail leilaoenergia@celesc.com.br. A Diretoria

A

na
uc
ac
io
ed
s
fin
ra
pa

Antonio Castillo (a esquerda) e Jose Carlos Burga, presidente do Conselho Empresarial do Peru: Brasil pode ser primeiro investidor no país em cinco anos

peruano e a rodovia Transoceânica
para levar os produtos à região. O
Brasil vai precisar desenvolver isso
se quiser aumentar as exportações.
Usar a saída peruana para o Pacífico para escoar para a China a produção de soja e minérios traz mais
competitividade e rentabilidade
ao produto brasileiro.
Valor: Então para chegar à Ásia a
produção brasileira vai passar antes pelo Peru...
Castillo: Não só isso. Estamos falando de construção de dutos de
gás, dutos de soja entre os dois países, com as economias ficando
mais interligadas. A Espanha, que
é o maior investidor no Peru, só
tem alguns projetos, e todos em
serviços e bancos, que estão tirando os investimentos por causa da
crise. Os Estados Unidos estão mais
concentrados em mineração. Os
investimentos brasileiros são de
longo prazo, 30 anos.
Burga: O Brasil não está comprando apenas uma mina de zinco, ou fazendo uma rodovia. O
Porto de Bainova, que está em
construção, vai movimentar oito
milhões de toneladas ao ano. É
investimento brasileiro para escoar a própria produção.
Valor: Nos últimos sete anos o
PIB peruano cresceu a uma taxa média de 7%. A piora externa e a desaceleração da economia brasileira
não podem frear esse crescimento e
minar os investimentos?
Castillo: A nossa projeção de PIB
para os próximos anos é de 6%.
Nossa inflação é uma das menores
do mundo, devendo ficar em 3%
nesse ano. Nosso nível de endividamento do PIB é de 26% e nosso
superávit fiscal é de 1,5%. Nossas
reservas devem chegar a US$ 57 bilhões no fim do ano. Pela base, te-
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potencial de investimentos ainda
pouco explorados?
Burga: Em mineração e infraestrutura temos relações consolidadas, tradicionais. O potencial de
investimentos no Peru é de cerca
de US$ 90 bilhões. Apenas em mineração, há oportunidades de US$
53 bilhões, pois 10% das reservas
de minérios ainda não foram exploradas. Em infraestrutura, o total de obras em andamento somam US$ 15 bilhões, sendo que
precisaremos de US$ 40 bilhões
para suprir nosso déficit nessa área
nos próximos anos.
Valor: O Brasil também tem problemas com infraestrutura deficitária e não tem conseguido tocar todas as obras a que se propõe. E são
as empresas brasileiras que estão ligadas a essa expansão no Peru. Elas
vão conseguir fazer os projetos nos
dois países?
Castillo: O tempo que as empresas brasileiras levam para construir no Peru é muito menor do
que no Brasil, pois temos menos
burocracia e instituições mais
ágeis. O Brasil tem algumas dificuldades para desenvolver os projetos, mas as empresas possuem
competência para isso. Tanto é que
agora estamos desenvolvendo um
grande cluster petroquímico, com
a participação da Petrobras na exploração do gás, da Odebrecht na
construção do gasoduto, e da Braskem na construção do polo petroquímico. Temos usinas elétricas
sendo feitas por empresas brasileiras. Conversei há cerca de duas semanas com um grupo de empresários da Zona Franca de Manaus.
Eles me disseram que estavam demorando só 12 dias para importar
autopeças da Ásia e a um custo 35%
menor de frete ao usar um porto
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Valor: O investimento brasileiro
no Peru praticamente triplicou en-

ão

Com a maior taxa de crescimento e a menor inflação dos últimos
cinco anos na América Latina, o Peru quer entrar em um novo momento de desenvolvimento, de
maior interligação com parceiros
da região. Em visita ao Brasil, onde
ficará até o fim do mês, Jose Carlo
Burga, presidente do Conselho
Empresarial do Peru — uma agência de fomento a investimentos no
país andino — está em busca de
empresas brasileiras que desejam
se instalar em terras peruanas. Trabalhando em conjunto com Antonio Castillo, que participou do corpo técnico da equipe econômica
do governo de Alberto Fujimori
(1990 a 2000) e hoje é conselheiro
econômico-comercial da embaixada peruana no país, Burga crê
em um novo momento na relação
bilateral, baseado em investimentos de longo prazo e maior integração produtiva.
Em entrevista ao Valor, Burga e
Castillo falaram sobre a “invasão”
das grandes empresas brasileiras
nas obras de grande porte do país
para os próximos anos e fizeram o
prognóstico de que, em 2017, “o
Brasil deve se tornar o maior investidor estrangeiro no Peru.”
Diferentemente dos países com
quem possui relações históricas
mais intensas, como Espanha e Estados Unidos, a maré de investimentos brasileiros acontece em
áreas que se interligam, como mineração, energia, petroquímica e
transportes. Para Castillo, o maior
intercâmbio entre as duas economias é condição básica para um
crescimento sustentável. “Os investimentos brasileiros são de longo prazo, de 30 anos, o que mostra
esse novo tipo de relação que está
sendo criada.” Confira os principais pontos da entrevista.

tre 2007 e 2010, sendo que no ano
passado o Brasil se firmou com o
sexto maior investidor no país. Qual
a projeção para este ano?
Jose Carlo Burga: Até agora
foram anunciados pelo menos
dois grandes investimentos. Um
da Braskem em parceria com a
Petrobras, de US$ 4,5 bilhões, e
outro da Odebrecht com a CSN,
de US$ 1 bilhão.
Antonio Castillo: A perspectiva é
que os investimentos brasileiros
alcancem US$ 20 bilhões daqui a
cinco anos. A diferença com relação aos outros países é que não são
investimentos só em matérias-primas ou em um setor, mas também
em desenvolvimento de produtos
de maior valor agregado, como a
Vale, que está produzindo fertilizantes ao invés de apenas comprar
o fosfato. A Petrobras não está só
extraindo gás, mas construindo
um parque petroquímico. O Brasil
precisa de zinco, então a Votorantim está fazendo produtos ligados
ao produto. Há investimentos em
aço com o grupo Gerdau e a CSN. E
todos esses projetos estão com o
setor privado.
Valor: O Brasil é o novo parceiro
estratégico peruano?
Castillo: A perspectiva é que
em cinco anos o Brasil se torne o
maior investidor direto no Peru.
Burga: Nossa economia não está
mais ligada apenas a produtos primários, estamos avançando na indústria secundária. O que me surpreende na relação entre Brasil e
Peru é que há oportunidades em
muitos setores que ainda não foram explorados, como a agroindústria. A Odebrecht está trabalhando em um projeto de irrigação de milhões de hectares potencialmente produtivos na costa
norte peruana. Isso vai permitir
que grandes empresas agrícolas
brasileiras possam se instalar na
região, em um processo de abertura de uma nova área de produção.
Valor: Quais são as áreas com

is.

Peru quer atrair
mais empresas
brasileiras
De São Paulo

za quanto ao futuro”, diz o consultor em comércio internacional Welber Barral, que acredita
que o crescimento da rentabilidade neste ano deve acompanhar o câmbio. Como a tendência do dólar é girar em torno de
um patamar de R$ 2, o resultado
de 2012 vai depender do tipo de
comparação que for feita. “Em relação ao ano passado, vai ser
maior [a rentabilidade], mas daqui para frente deve estabilizar.”
Ribeiro ressalta, contudo, que,
para maio e junho, a pesquisa
vai apontar que o exportador
continuou ganhando mais vendendo o mesmo produto do fim
do ano passado. Isso por causa
da desvalorização do real do
mês passado, que também será
carregada para os contratos neste mês. “Isso está acontecendo
no geral, pois o câmbio afeta todos. Mas alguns setores vão pela
via inversa. O próprio petróleo,
que teve grande rentabilidade,
começou a ter queda de preço
no fim de março”, afirma.
O resultado do ano vai depender do comportamento dos produtos cotados no mercado internacional, segundo o economista.
“Não acho que vá haver grandes
aumentos. O mais provável são
quedas, na verdade. E com o câmbio mantendo-se estável, a tendência é de perda geral de rentabilidade, em relação ao que foi
observado até agora.”

mos uma economia estável. O nosso problema não é crise e sim fazer
novas reformas. Para esse salto para atividades mais diversificadas
precisamos criar infraestrutura e
novos focos de crescimento.
Burga: A crise nos afeta no sentido de que não controlamos
pressão na inflação, ou nossas
vendas de algumas exportações.
Mas nosso crescimento é baseado em demanda e exploração de
riquezas internas, com uma base
estável que favorece o investimento. Só os projetos em infraestrutura garantem um crescimento entre 3% e 4% do PIB.
Valor: Mas o Brasil está com projeção de crescimento menor, o que
deve afetar os investimentos privados. E o BNDES é o maior financiador desses projetos no Peru...
Burga: Não há sinais desse movimento dos empresários, pelo
contrário. É justamente nessa hora que as empresas estão procuram novos projetos para crescer.
E em relação ao financiamento,
há também bancos multilaterais
e um mercado de crédito a juros
baixos no Peru. Financiamento
não é problema.
Valor: A corrente de comércio entre os dois países estabilizou em US$
3 bilhões desde 2008, com um leve
crescimento no ano passado e superávit a favor do Brasil. Quais as
perspectivas para essa balança?
Castillo: Se você olhar os números, o Brasil estagnou em cerca de
US$ 2 bilhões, enquanto as vendas
peruanas estão crescendo principalmente em manufaturas, que
antes não vendíamos. Mas com o
aumento dos investimentos e a
consolidação dos que já estão em
andamento, a troca de produtos
deve se intensificar. (RP)

Matéria
União
eleva
proteção para
confecções
De São Paulo
O governo publicou decreto no
Diário Oficial que eleva de 8% para 20% a margem de preferência a
vestuário, calçados esportivos e
alguns produtos têxteis de produção nacional nas compras federais. Agora, quando for aberta
uma licitação, o produto brasileiro que tiver custo até 20% maior
do que o estrangeiro continuará
com preferência de compra.
Essa é mais uma medida adotada para proteger a indústria e aumentar a produção no país. A
adoção da margem de preferência aos produtos nacionais começou no ano passado como parte
das ações do Plano Brasil Maior.
A aprovação da lei agradou ao
presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) Aguinaldo Diniz Filho, que acredita que o setor vai
começar a sentir os efeitos no segundo semestre, dependendo do
ritmo de licitações realizadas. Segundo ele, as compras governamentais representam “um volume relevante para a indústria”,
mas sem apontar números específicos. “Com a queda dos juros, a
desvalorização cambial, a desoneração na folha de pagamentos
e mais essa medida, esperamos
resultados positivos. O governo
está demonstrando vontade política”, afirma. (RP)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A8.

