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Entre outras soluções estratégicas, estado formou nada menos que 2 mil agentes para levar 
pequenos ao exterior. A participação do setor na pauta goiana de exportações ainda é magra, mas 
a indústria de confecções trabalha para dobrar os valores embarcados para o exterior no ano que 
vem. Nas contas do presidente da Associação Goiana da Indústria de Confecções, (Agicon), 
Frederico Martins Evangelista, as vendas de confecções no mercado externo deverão somar US$ 
700 mil neste ano, diante de uma previsão de US$ 1,1 bilhão para o total das exportações do 
estado em 2003.  
 
A estratégia que o setor tem construído para ocupar espaços no mercado internacional, diz 
Evangelista, permite prever um salto para praticamente US$ 1,4 milhão em 2004.  
 
Como parte dessa estratégia, desenhada a oito mãos, pela Agicon, Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil (Abit), Secretaria de Comércio Exterior de Goiás e Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), foi realizado, em Goiânia, na semana passada, a 70ª 
rodada do Encomex (Encontros de Comércio Exterior), com foco exclusivo nos setores têxtil e de 
confecções.  
 
Cultura exportadora  
 
"Este é o momento para estimularmos a criação de uma cultura exportadora no estado", defendeu 
o secretário goiano de Comércio Exterior, Ovídio de Angelis, ao definir o Encomex como "um 
instrumento preparatório". Na verdade, é exatamente este o objetivo da série de encontros 
promovidos pelo MDIC em parceria com governos e empresários locais. Até o momento, segundo 
o secretário de Comércio Exterior do MDIC, Ivan Ramalho, foram formados mais de 2 mil agentes 
exportadores, encarregados de treinar e transmitir aos empresários, especialmente micro, mini, 
pequenos e médios, o know-how básico para concorrer no mercado internacional.  
 
BNDES e Apex  
 
Num balanço aproximado, Ramalho estimou que 36 mil pessoas já participaram dos encontros de 
comércio exterior, representando pouco mais de 16 mil empresas. "Neste ano, as exportações 
brasileiras devem superar os US$ 70 bilhões, crescendo em torno de 20% em comparação a 
2002. Atingimos com um mês de antecedência a meta de um superávit comercial de US$ 22 
bilhões. E 17 estados registraram taxas de crescimento das exportações superiores à média 
nacional", disse Ramalho.  
 
Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 
financiamento das exportações deverão crescer, neste ano, em torno de 5%, passando de US$ 
3,9 bilhões no ano passado para US$ 4,1 bilhões. O valor, de acordo com José Carlos Sobral, que 
opera o departamento de comércio exterior do BNDES, corresponde a quase 39% do orçamento 
total da instituição, previsto em R$ 37 bilhões para 2003.  
 
Para suportar o crescimento das exportações, na versão de Ramalho, a Agência de Promoção de 
Exportações (Apex) assegurou suporte para que cerca de 2 mil empresas brasileiras participassem 
de missões comerciais, eventos e feiras internacionais. Evangelista defendeu a criação de um 
subsídio direto a micro e pequenas empresas, que não têm estrutura nem recursos financeiros 
para participar de eventos daquele tipo. Hoje, a Apex apóia o treinamento e a montagem de 
stands, mas não financia todos os custos de viagens internacionais.  
 
Linha de crédito  
 
"Além da passagem e estadia, há despesas com etiquetagem dos produtos na língua local, 
confecção de folders e material promocional, estocagem, remessa e frete de produtos para 
apresentação e outras, que ficam por conta da empresa. Muitas vezes essa empresa não tem 



como tirar aqueles recursos de seu fluxo de caixa e decide não participar de missões 
internacionais", afirmou Evangelista.  
 
Em Goiás, adiantou Ângelis, o governo negocia com o Banco do Brasil e Bradesco a criação de 
linhas de crédito específicas para micro e pequenos empresários, a prazos mais longos (24 a 36 
meses) e custos mais baixos. A proposta do governo estadual é de que aqueles recursos possam 
ser utilizados para financiar o transporte e a hospedagem do empresário, o frete e a remessa de 
mercadorias para o exterior, assim como sua produção no estado.  
 
Na outra ponta, a operação teria como garantia contratos firmes de exportação eventualmente 
conquistados pelas empresas goianas no lá fora. Neste caso, o financiamento seria transferido, 
com a intermediação de uma instituição internacional de crédito, ao comprador, lá fora, que 
passaria a respon-der pela dívida, devidamente abatida do valor correspondente ao financiamento 
da viagem. "A proposta ainda não está finalizada porque estamos em conversações com os 
bancos", disse Ângelis.  
 
Com amplo destaque para o algodão, que responde por mais de 90% das vendas da cadeia têxtil 
em Goiás, as exportações goianas de produtos têxteis experimentaram um crescimento de 
praticamente 70% nos primeiros 10 meses deste ano, alcançando US$ 9,617 milhões. Entre 
janeiro e outubro, as importações entraram em disparada, pulando de apenas US$ 551 mil no 
mesmo período de 2002 para US$ 3,352 milhões nos 10 primeiros meses de 2003.  
 
O saldo da balança comercial setorial, ainda assim, aumentou 22% ao passar de US$ 5,142 
milhões para US$ 6,265 milhões. O superávit só foi menor do que o resultado de US$ 7,703 
milhões observados no acumulado entre janeiro e outubro de 2001.  
 
Os dados fechados para novembro mostram que o estado exportou um total recorde de US$ 
1,015 bilhão nos 11 primeiros meses deste ano, num avanço de 69,3% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Como as importações cresceram num ritmo mais lento (mais 
11%, para US$ 336,017 milhões), o superávit comercial de Goiás mais do que dobrou, batendo 
em US$ 679,498 milhões no acumulado entre janeiro e novembro ou 129% mais do que em igual 
período de 2002.  
 
Queda de fim de ano  
 
Diante da natural tendência de desaceleração das exportações no final do ano, as vendas externas 
do estado em novembro murcharam 51,3% em comparação com outubro, desabando para US$ 
68,718 milhões, "um número 15,3% maior do que em novembro do ano passado". As 
importações saltaram 56% na comparação com o mesmo mês de 2002, mas ficaram 10,4% 
abaixo do valor registrado em outubro deste ano, chegando a US$ 39,598 milhões. O superávit 
comercial, portanto, encolheu praticamente 70% diante de outubro e cresceu apenas 13,8% em 
relação a novembro de 2002, ao atingir US$ 29,120 milhões no mês passado.  
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