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Pormais que o governo tente e
a imagem do País esteja em
uma situação melhor, o núme-
ro de turistas estrangeiros no
Brasil não consegue aumentar
desde meados da década. Já a
verba da Embratur sofre cor-
tes.
Entre 2000 e 2005, o núme-

rodeestrangeirosmaisquedo-
brou, passando de 2,5 milhões
por ano para 5,3 milhões. Mas,
segundo a Embratur, esse nú-
mero caiu nos anos seguintes.
Em 2008, o número de estran-
geiros que desembarcaram no

Brasil foi de 5,1 milhões. Em
2009, a crise internacional ain-
da fez comque o número de tu-
ristas sofresse um nova queda
de 4% entre janeiro e agosto.
Alémda crise internacional,

apresidentedaEmbratur,Jea-
nine Pires, atribui o fenômeno
à quebra da Varig. “Perdemos
o equivalente em 1,5 milhão de
lugares emaviões comaqueda
daVarig emumano.”Segundo
ela, só agora o número de voos
internacionaisparaoBrasilco-
meçouacompensaraquedada
Varig.Hoje,são890voossema-
nais internacionais ao País.
Mas a realidade é que os nú-

meros brasileiros são apenas
uma fração do que recebe a

França,Espanha,EstadosUni-
dos, China e Itália. A França,
em 2006, recebeu 79 milhões
de turistas estrangeiros, prati-
camente o equivalente de toda

sua população. Em 2007, a Es-
panha se transformou no
maior destino de turistas do
mundo, superando a França.
Na América Latina, o Méxi-

co é o maior receptor de turis-

tas estrangeiros, com mais de
21 milhões, quatro vezes mais
que o Brasil. Um terço dos es-
trangeiros que desembarcam
noBrasil vemdaAméricaLati-
na. Os números do Brasil são
comparáveis aos da Índia e da
Austrália,regiõesqueaEmbra-
tur acredita que sejam as me-
lhores bases de comparação.
Alémde ver o número de tu-

ristas estrangeiros estagnar, a
Embratur também sofreu um
corte de verbas em 2009. No
ano passado, a entidade rece-
beu R$ 134milhões. Neste ano,
foramR$ 92milhões. A direto-
ratemesperançadequeumor-
çamento suplementar, de R$
40 milhões, seja concedido até

o fim do ano.
Para2010,aentidadepro-

meteinaugurarumanovaes-
tratégia de marketing para
oPaís, já focandonaCopade
2014.
A Embratur espera usar

tanto a Copa do Mundo de
2014 como uma eventual vi-
tória do Rio de Janeiro para
sediar os Jogos Olímpicos
de 2016 como forma de pro-
mover o País no exterior.
“Não há umcálculo possí-

vel para medir a exposição
que o Brasil teria com esses
eventos”, afirmou a presi-
dente da entidade. “Não há
campanha publicitária que
substitua isso.” l
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Parcerias com grandes companhias estimula a certificação e aumenta a competitividade

A empresa Decolar.com ven-
deu passagens áreas a US$
99 para Buenos Aires, e não
Miami, como foi publicado na
edição de domingo. l

Para a Embratur, a redução está associada à quebra da Varig e à crise internacional

Marianna Aragão

A internacionalização de com-
panhias brasileiras está abrin-
do portas para pequenas e mé-
dias empresas no exterior. Co-
mo fornecedoras ou prestado-
ras de serviços, elas pegam ca-
ronanoboomde investimentos
internacionais de grandes gru-
pos. Além de ajudar a conquis-
tarclientesláfora,algumaspar-
cerias acabam estimulando as
pequenas a buscar certifica-
ções técnicas e se tornarem
mais ágeis e competitivas tam-
bémnomercado doméstico.
A empresa especializada na

instalação de canteiros de
obrasCanteiro, deSanta Isabel
(SP), deu o primeiro passo de
sua internacionalização em
2004, ao firmar um contrato

com a construtora Odebrecht.
Desdeentão, jámontouseuses-
paços emempreendimentosna
Venezuela, República Domini-
cana e Angola. Cinco anos de-
pois, o faturamento com proje-
tos internacionais representa
20%dototaldacompanhia,con-
ta umdos sócios, Sérgio Boff.
O país africano, que passa

por intensa reconstrução, após
o fim da guerra civil que durou
mais de duas décadas, tem pa-
pel de destaque nesse resulta-
do. Ali, a empresa já espalhou
seus canteiros por uma área de
50milmetrosquadrados.Apar-
ceriacomaOdebrechtajudoua
dar visibilidade para a Cantei-
ro, que está expandindo sua
atuação em Angola. Há dois
anos,aCanteiropassouaforne-
cerparaoutrosclientesnopaís.
“Estando lá, ficou mais fácil fa-
zer os contatos”, acredita Boff.
Entre os novos clientes, estão
grupos locais e nacionais como
Engepar eAtlantis.
Outra companhia que apro-

veitou a internacionalização de
grandesgruposparabuscarno-
vosmercadosfoiacariocaPCE,
que faz projetos de engenharia.

Fornecedora de empresas co-
mo Odebrecht e Andrade Gu-
tierrez, a companhia está pre-
sente em obras no Peru, Bolí-
via, República Dominicana e
Honduras, conta o diretor Pau-
loRobertoPereira. “Àsvezes, a
parceria funciona melhor do
que a criação de uma sede no
exterior”, afirma.
Os contratos internacionais,

querespondempor15%dofatu-
ramento da PCE, também tra-
zemsegurançaparaaempresa.
“Quando das coisas vão mal no
Brasil, eles funcionamcomose-
guro”, afirma.

Milton Torrecilhas, diretor
da empresa de componentes
elétricosPJ, deSãoPaulo, tam-
bém vê a internacionalização
como uma garantia de fatura-
mento. “Com as vendas exter-
nas, posso correr atrás de no-

vosnegóciosefortaleceroutras
áreas nomercado doméstico.”

FILIAL
A empresa familiar, que fez

suaprimeiraexportaçãohácin-
coanos,paraatenderumaobra
deOdebrechtemAngola,resol-
veuinvestirparaatenderomer-
cado internacional. Há um ano

e meio, abriu uma filial no Rio
deJaneiropara facilitaroenvio
de produtos para o país africa-
no,escoadospeloportodacapi-
tal fluminense. Pelomenos 10%
do faturamentoéobtidocomas
exportações.
As pequenas e médias em-

presassãomaioriaentreos for-
necedores daOdebrecht no ex-

terior. Elas representam 90%
dos fornecedores de serviços e
60%dosdeprodutos. “Umadas
principais vantagens emter es-
sas companhias como parcei-
ras é a agilidade. Conseguimos
tratar diretamente com o do-
no”, comentaMauroRehm, ge-
rentegeraldaOdebrechtLogís-
tica e Exportação (Olex).

EXIGÊNCIAS
Segundo o executivo, porém,
nos contratospara exportação,
osníveisdeexigênciassãomaio-
res. “Muitos exigem requisitos
queasempresasqueatuamape-
nas no mercado interno não
têm.”Nessecaso,dizele,acom-
panhia auxilia os pequenos for-
necedores a buscarem qualifi-
cação técnica, que incluem cui-
dados especiais com embala-
gens, entrega e atendimento.
“Mas a empresa precisa ter,
alémde potencial, a vontade de
se internacionalizar.”
Paulo Roberto Pereira, da

PCE, conta que o primeiro con-
trato internacional obrigou a
empresa a buscar certifica-
ções, comoo ISO9001.Asaudi-
torias também se tornaram
uma constante na rotina da
companhia. “A empresa pas-
souabuscarummelhorcontro-
le de qualidade”, conta ele. “O
cuidado tem de ser redobrado.
Não podemos errar”, comenta
Milton, da elétrica PJ. l

‘LaNación’diz
queArgentina
superfaturou
jatodaEmbraer
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Redução de
turistas de janeiro
a agosto deste
ano foi de 4%

DIVULGAÇÃO-15/5/2008

Níveis de exigência
nos contratos para
exportação são
maiores que no País
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OjornalargentinoLaNación le-
vantouontemasuspeita deque
o governo de CristinaKirchner
estaria pagando um preço su-
perfaturadopelosaviõesdaEm-
braer,comosquaispretendere-
novar a frota da reestatizada
companhiaAerolíneasArgenti-
nas.Asuspeitademaisumcaso
decorrupçãodaadministração
Kirchner está focada na com-
pra de 20 jatos modelo Em-
braer 190AR, pelos quais o go-
vernoargentinodesembolsaria
US$698milhões, conformeda-
dosdoprópriogoverno.Acom-
pra será financiada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Pelo total de US$ 698 mi-

lhõesdocontrato,cadaaviãoda
Embraer custariaUS$34,9mi-
lhões.Noentanto, segundooLa
Nación,acompanhiaAeromexi-
co pagou US$ 29 milhões pelo
mesmomodelo e aTaca, doPa-
namá,pagouUS$30,5milhões.
Ontem, o secretário de

Transportes da Argentina,
Juan Pablo Schiavi, explicou
queopreçoacertadocomaEm-
braerédeUS$30,5milhõespor
jato e a diferença, de US$ 4,4
milhões, refere-se a adicionais
como peças de reposição para
doisanosdeoperações,configu-
raçãodo equipamento e instru-
ção de pessoal.
O BNDES informou que o

contratoaindanãofoiassinado,
mas explicou que o financia-
mento à exportação de aviões
daEmbraer, quepodealcançar
até 85% do valor dos jatos, não
envolveserviçoscomocapacita-
çãotécnicadepilotos,citadoco-
moparte do acordo pelo jornal.
A Embraer divulgou nota

afirmando que “repudia vee-
mentemente especulações so-
bre a ocorrência de superfatu-
ramento na condução de seus
negócios”. l
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