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Cai número de turistas
estrangeiros em viagem ao País

‘LaNación’ diz
queArgentina
superfaturou

Para a Embratur, a redução está associada à quebra da Varig e à crise internacional
DIVULGAÇÃO-15/5/2008

BELEZA NATURAL - Apesar do extenso litoral, com atrações como a Praia do Forte, na Bahia, o Brasil recebe um número muito pequeno de estrangeiros

Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL
COPENHAGUE

Por mais que o governo tente e
a imagem do País esteja em
uma situação melhor, o número de turistas estrangeiros no
Brasil não consegue aumentar
desde meados da década. Já a
verba da Embratur sofre cortes.
Entre 2000 e 2005, o número de estrangeiros mais que dobrou, passando de 2,5 milhões
por ano para 5,3 milhões. Mas,
segundo a Embratur, esse número caiu nos anos seguintes.
Em 2008, o número de estrangeiros que desembarcaram no

Brasil foi de 5,1 milhões. Em
2009, a crise internacional ainda fez com que o número de turistas sofresse um nova queda
de 4% entre janeiro e agosto.
Além da crise internacional,
a presidente da Embratur, Jeanine Pires, atribui o fenômeno
à quebra da Varig. “Perdemos
o equivalente em 1,5 milhão de
lugares em aviões com a queda
da Varig em um ano.” Segundo
ela, só agora o número de voos
internacionais para o Brasil começou a compensar a queda da
Varig. Hoje, são 890 voos semanais internacionais ao País.
Mas a realidade é que os números brasileiros são apenas
uma fração do que recebe a

França, Espanha, Estados Unidos, China e Itália. A França,
em 2006, recebeu 79 milhões
de turistas estrangeiros, praticamente o equivalente de toda

Redução de
turistas de janeiro
a agosto deste
ano foi de 4%
sua população. Em 2007, a Espanha se transformou no
maior destino de turistas do
mundo, superando a França.
Na América Latina, o México é o maior receptor de turis-

tas estrangeiros, com mais de
21 milhões, quatro vezes mais
que o Brasil. Um terço dos estrangeiros que desembarcam
no Brasil vem da América Latina. Os números do Brasil são
comparáveis aos da Índia e da
Austrália, regiõesque a Embratur acredita que sejam as melhores bases de comparação.
Além de ver o número de turistas estrangeiros estagnar, a
Embratur também sofreu um
corte de verbas em 2009. No
ano passado, a entidade recebeu R$ 134 milhões. Neste ano,
foram R$ 92 milhões. A diretora tem esperança de que um orçamento suplementar, de R$
40 milhões, seja concedido até

o fim do ano.
Para 2010, a entidade prometeinaugurar umanova estratégia de marketing para
o País, já focando na Copa de
2014.
A Embratur espera usar
tanto a Copa do Mundo de
2014 como uma eventual vitória do Rio de Janeiro para
sediar os Jogos Olímpicos
de 2016 como forma de promover o País no exterior.
“Não há um cálculo possível para medir a exposição
que o Brasil teria com esses
eventos”, afirmou a presidente da entidade. “Não há
campanha publicitária que
substitua isso.” ●

jatodaEmbraer
O jornal argentino La Nación levantou ontem a suspeita de que
o governo de Cristina Kirchner
estaria pagando um preço superfaturadopelosaviõesdaEmbraer,comosquaispretenderenovar a frota da reestatizada
companhiaAerolíneasArgentinas. A suspeita de mais um caso
de corrupção da administração
Kirchner está focada na compra de 20 jatos modelo Embraer 190AR, pelos quais o governo argentino desembolsaria
US$ 698 milhões, conforme dados do próprio governo. A compra será financiada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Pelo total de US$ 698 milhões do contrato, cada avião da
Embraer custaria US$ 34,9 milhões. No entanto, segundo o La
Nación, acompanhia Aeromexico pagou US$ 29 milhões pelo
mesmo modelo e a Taca, do Panamá, pagou US$ 30,5 milhões.
Ontem, o secretário de
Transportes da Argentina,
Juan Pablo Schiavi, explicou
queopreço acertadocom a Embraer é de US$ 30,5 milhões por
jato e a diferença, de US$ 4,4
milhões, refere-se a adicionais
como peças de reposição para
doisanosdeoperações, configuração do equipamento e instrução de pessoal.
O BNDES informou que o
contrato ainda nãofoi assinado,
mas explicou que o financiamento à exportação de aviões
da Embraer, que pode alcançar
até 85% do valor dos jatos, não
envolveserviçoscomocapacitaçãotécnicadepilotos,citado como parte do acordo pelo jornal.
A Embraer divulgou nota
afirmando que “repudia veementemente especulações sobre a ocorrência de superfaturamento na condução de seus
negócios”. ●

CORREÇÃO
A empresa Decolar.com vendeu passagens áreas a US$
99 para Buenos Aires, e não
Miami, como foi publicado na
edição de domingo. ●

INTERNACIONALIZAÇÃO

Decarona, pequenasempresas se tornamglobais
Parcerias com grandes companhias estimula a certificação e aumenta a competitividade

MICROEMPRESAS
Marianna Aragão

A internacionalização de companhias brasileiras está abrindo portas para pequenas e médias empresas no exterior. Como fornecedoras ou prestadoras de serviços, elas pegam carona no boom de investimentos
internacionais de grandes grupos. Além de ajudar a conquistarclientesláfora,algumasparcerias acabam estimulando as
pequenas a buscar certificações técnicas e se tornarem
mais ágeis e competitivas também no mercado doméstico.
A empresa especializada na
instalação de canteiros de
obras Canteiro, de Santa Isabel
(SP), deu o primeiro passo de
sua internacionalização em
2004, ao firmar um contrato

com a construtora Odebrecht.
Desde então, já montou seus espaços em empreendimentos na
Venezuela, República Dominicana e Angola. Cinco anos depois, o faturamento com projetos internacionais representa
20%dototaldacompanhia,conta um dos sócios, Sérgio Boff.
O país africano, que passa
por intensa reconstrução, após
o fim da guerra civil que durou
mais de duas décadas, tem papel de destaque nesse resultado. Ali, a empresa já espalhou
seus canteiros por uma área de
50milmetrosquadrados.Aparceria com a Odebrecht ajudou a
dar visibilidade para a Canteiro, que está expandindo sua
atuação em Angola. Há dois
anos, a Canteiro passou a fornecer para outros clientes no país.
“Estando lá, ficou mais fácil fazer os contatos”, acredita Boff.
Entre os novos clientes, estão
grupos locais e nacionais como
Engepar e Atlantis.
Outra companhia que aproveitou a internacionalização de
grandesgrupos parabuscarnovosmercadosfoi acarioca PCE,
que faz projetos de engenharia.

EVELSON DE FREITAS / AE

Fornecedora de empresas como Odebrecht e Andrade Gutierrez, a companhia está presente em obras no Peru, Bolívia, República Dominicana e
Honduras, conta o diretor Paulo Roberto Pereira. “Às vezes, a
parceria funciona melhor do
que a criação de uma sede no
exterior”, afirma.
Os contratos internacionais,
querespondem por15% do faturamento da PCE, também trazemsegurançapara a empresa.
“Quando das coisas vão mal no
Brasil, eles funcionam como seguro”, afirma.

Níveis de exigência
nos contratos para
exportação são
maiores que no País
Milton Torrecilhas, diretor
da empresa de componentes
elétricos PJ, de São Paulo, também vê a internacionalização
como uma garantia de faturamento. “Com as vendas externas, posso correr atrás de no-

terior. Elas representam 90%
dos fornecedores de serviços e
60% dos de produtos. “Uma das
principais vantagens em ter essas companhias como parceiras é a agilidade. Conseguimos
tratar diretamente com o dono”, comenta Mauro Rehm, gerentegeral daOdebrechtLogística e Exportação (Olex).
EXIGÊNCIAS

NO MUNDO - Empresa de Boff conquistou novos clientes em Angola

vosnegócios e fortalecer outras
áreas no mercado doméstico.”
FILIAL

A empresa familiar, que fez
suaprimeira exportação hácinco anos, para atender uma obra
de Odebrecht em Angola, resolveuinvestirparaatenderomercado internacional. Há um ano

e meio, abriu uma filial no Rio
de Janeiro para facilitar o envio
de produtos para o país africano, escoados pelo porto da capital fluminense. Pelo menos 10%
do faturamento é obtido com as
exportações.
As pequenas e médias empresas são maioria entre os fornecedores da Odebrecht no ex-

Segundo o executivo, porém,
nos contratos para exportação,
osníveisdeexigênciassãomaiores. “Muitos exigem requisitos
queasempresasqueatuamapenas no mercado interno não
têm.” Nesse caso, diz ele, a companhia auxilia os pequenos fornecedores a buscarem qualificação técnica, que incluem cuidados especiais com embalagens, entrega e atendimento.
“Mas a empresa precisa ter,
além de potencial, a vontade de
se internacionalizar.”
Paulo Roberto Pereira, da
PCE, conta que o primeiro contrato internacional obrigou a
empresa a buscar certificações, como o ISO 9001. As auditorias também se tornaram
uma constante na rotina da
companhia. “A empresa passou a buscar um melhor controle de qualidade”, conta ele. “O
cuidado tem de ser redobrado.
Não podemos errar”, comenta
Milton, da elétrica PJ. ●
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Conquisteclientesnoexterior
HÉLVIO ROMERO/AE

A partir de US$ 6 mil é
possível participar de
feiras e eventos, uma
opção para pequenas
PAULOJUSTUS
paulo.justus@grupoestado.com.br

Procurar clientes no exterior ficou mais barato a partir da queda
do dólar. E essa não é uma opção
apenas para grandes empresas: a
participaçãoemfeiras comerciais
no exterior custa hoje a partir de
R$ 11,3 mil (US$ 6,3 mil), ante R$
14,7 mil no início do ano.
A estimativa, feita pela empresa
depromoçãodeexportaçõesConceito Brazil, leva em conta o envio
de representantes, a remessa de
amostras de produtos ao exterior,
acontrataçãodeumrepresentante local, a impressão de folders e
catálogos e a locação de um espaçomínimo nos eventos.Esses serviços compõem o pacote básico
para as pequenas empresas, que
hoje representam metade dos
clientes da Conceito Brazil.
Para essas companhias, buscar
novosclientesnessemomentopode ser estratégico. “Além de custos menores, a crise trouxe algumas oportunidades com a quebra
de fornecedores locais, como
ocorreu nos Estados Unidos”, diz
Tatiana Rodrigues, sócia da Conceito Brazil.
A empresária Débora Leão, sócia da Sisal Sul, pequena empresa
que fabrica cordas, fios e tapetes
de Sisal, participou em março da
Expocomer,noPanamá.Elaaposta na prospecção de distribuidores neste momento de crise para
poder crescer rapidamente assim
que o mercado lá fora retomar as
compras.“Apesardeodólarbaixo
trazerumapressãonospreços,está mais fácil participar dos eventos lá fora”,diz. Atualmente, as exportações correspondem a 20%
do faturamento da empresa, que
em 2008 foi de R$ 6 milhões.
A Sisal Sul começou a exportar
há seis anos. No início, Débora
procuravadistribuidoreseparceiros pela internet. Depois, participou de algumas missões comer-

PASSO-A-PASSO DO EXPORTADOR
>> Conheçaosmercadosparaonde
pretendevender.Informe-sesobre
tarifas,barreirascomerciaise
preços.Essesdadosestão
disponíveisnasassociações
setoriaisenossitesdoMinistério
doDesenvolvimento
(www.mdic.gov.br),daAssociação
BrasileiradePromoçãode
ExportaçõeseInvestimentos
(www.apexbrasil.com.br)edo
PortaldoExportador
(www.portaldoexportador.gov.br)
>> Informe-se sobreo código de
classificaçãodo seu produto,que
podeserencontrado no site
www.braziltradenet.gov.br.O
código,com oitodígitos,identifica
asmercadorias no Mercosul.Os
seisprimeiros dígitoscompõe o
padrãointernacional deprodutos

>> Mantenhaumsitecomuma
versãoeminglês.Forneçaopreço
dosprodutosemdólarescomo
custodoembarquenoportoincluso.
Fiqueatentotambémsobreo
tamanhodaembalagemeaforma
comoseusprodutossãovendidos
nopaísemquepretendeexportar
>> Participe defeiras, missões
comerciaiserodadas de
negociaçãointernacionais.O site
daApextemuma listacom o
calendáriodos principais eventos
docomércio exterior
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>> O Bancodo Brasil ofereceuma
linhadecrédito parao pequeno
exportador,o Programa de
Financiamentoàs Exportações
(Proex),queoferece crédito em
moedainternacional abaixocusto
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Percival Deimann: orçamento reestruturado e atenção à logística
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ciais do governo. A Expocomer foi
aprimeirafeiraemqueestevepresente. “Lá, tive a oportunidade de
mostrar realmente a qualidade
do produto, que não fica tão clara
nas descrições via internet.” O resultado da participação na feira
foi a parceria com dois representantes comerciais locais.

Presençaemfeiras
eeventospermite
mostrarmelhora
qualidadedosprodutos
O pensamento de Débora é seguidoporváriospequenosempresários. De acordo com a Conceito
Brazil, a procura pela participação nas feiras continuou aquecida,mesmodepoisdacrise.“NaExpocomer deste ano ficamos apenas com dois espaços livres”, diz
Além disso, a participação é geralmente a parte final de um processodenegociação.Antesdechegar no evento, os empresários já
entramemcontatocomosprincipais compradores de produtos
brasileiros na região. A procura
desses parceiros é feita pela Agên-

cia Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex). “Identificamos os principais clientes e damos aos empresários os preços dos maiores concorrentes, além de informações
sobre a documentação necessária para a exportação para cada
país”, diz Maurício Borges, diretor de negócios da Apex.
Além de trazer novos clientes,
exportar também traz maturidadepara a empresa, diz o consultor
do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Jaime Kochii. “A conquista
do mercado externo aprimora os
procedimentos de negócios e da
mercadoria”, afirma.
Para Percival Deimann, sócio
daCanteiroConstruçõesRacionalizadas,aexperiênciacomaexportação trouxe uma reestruturação
interna. “Reformulamos a parte
de orçamentos e a logística, já que
passamos a depender da saída de
navios do porto.” A Canteiro exporta há seis anos, quando passou a fornecer formas de madeira
para as construções da Odebrecht na Angola, Venezuela e República Dominicana. ::

}^ý%\òwggòçòV^%òGgUòç
gj^jý
e%}ò%ýòÏòw~Q^%òÏò?òÏ
e%}ò%ýògjVjZgjòjZ^
_^ýògdg^ZXj%òd%^%
}d^\%\òò%~}jZg\Òò""%\ò
^%{N\Íòhòyòdg\\rV~òýgjý^
^d^\jZ%jZ\òò\Xd^ò
d^}^ý%g\Òò~g%\òòýgjVjxjý%Ò
%Z%ý%\Z%\Òò\Z^"Xg^\Òò%^}ý%\Ò
Z^%j\dg^Z%g^%\òògZy\
8^%òerj}%òÛ»ò>ò»}òÏò}½Ùò
?Gëò½Í·ÉÉÒÉÉ
ò»ò%ò´òò}%^{gòò½ÉÇÉ
>dgýg}^
O%j%}òZ:òÏòO%j%}òÏòjZ^g
ògjVj{N\òZ~%d%
ò^%ò%"^ògdg^ZXj%\òd%^%
\Zg^\òò%~}jZg\Òò""%\Ò
Zx>Z~Òòýgj\Z^X{gÒòZýjg~g%ò
\^V{g\òòV^g\òdg^Z\Íòh
dg\\rV~òjZ^%^ò}òýgjZ%Zgòýg}
\Z^"Xg^\òò^d^\jZ%jZ\
%ò8^ý%Òò}y^ý%Òò%^"Ò
X^gd%òò8\%
8^%òerj}%òÛ»ò>ò»}òÏò}½Ùò
?Gëò½ÍÇÉÉÒÉÉ
w_bC«ò_bqC_òJ5qh

qbw_uJ8wq_Ë

Exportadoras:crédito
cresceu46%nosemestre
A principal linha de crédito para o pequeno exportador no País
cresceu 46% no primeiro semestrede2009.AlinhaProexFinanciamento,doBancodoBrasil(BB)desembolsou R$ 286,4 milhões no
período, ante R$ 196 milhões emprestados no ano passado.
O crédito é destinado à produção, e serve como capital de giro
para o pequeno exportador. O aumentodosempréstimosconcedidos representa um maior esforço
por parte das pequenas empresas
emexportar,deacordocomobanco, mas também refletem as mudanças feitas no programa.
O prazo para a confirmação da
exportação também foi elevado,
de180para360dias.Ofaturamento máximo para a obtenção desses recursos passou de R$ 60 milhões,noiníciodoanopassadopara R$ 600 milhões nesse ano.
Apesardoaumentodotetopara

a entrada no programa, o BB diz
queamaioriadosbeneficiadospelo programa ainda é composta de
pequenasempresas,jáqueasempresasmaioresconseguemrecursosde outras linhas,provenientes
do BNDES.
De acordo com o consultor do
Sebrae, Jaime Kochii, as pequenas empresas exportadoras não
sofreramtantocomacrise.“Geralmente asmicro e pequenas trabalham com produtos de maior valor agregado, como joias e artesanato, que não sofrem as pressões
de preço de produtos vendidos
em grande escala.” A crise atingiu
principalmente as pequenas empresas do setor de autopeças, diz
o diretor de negócios da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Maurício
Borges. “Em outros produtos, comoconfecçõesecosméticos,ademanda continua alta”, diz. :: PJ

