
DADOS
Fatos recentes mostram
que o empresário precisa
adotar uma estratégia
simples: saber sobreviver
durante a tempestade

Rebaixamento e câmbio

indicamcautela máxima

Dinheiro emprestado
No rastro do corte da nota so-
berana do Brasil, a agência
de classificação de risco Stan-
dard & Poor’s fez uma série
de rebaixamentos nas notas
de crédito dos maiores ban-
cos brasileiros.

Efeitos práticos
Um dos efeitos esperados
por conta disso é o aumento
na captação de recursos para
crédito, o que certamente im-
pacta em juros maiores para
linhas de capital de giro. Em-
presários relatam juros men-
sais acima de 1,5% ao mês.
Há um ano era possível cap-
tar a 1,10% ou até 1,05%.

Impacto externo
O dólar iniciou o ano cotado a
R$ 2,69 e, na semana passa-
da alcançou R$ 4,13. O que es-
tá por trás dessa forte desva-
lorização em nove meses é a
deterioração fiscal do País,
aliada ao clima de instabilida-
de econômica. Nos últimos
dias, dois novos componen-
tes estimularam essa valori-
zação: a expectativa de um no-
vo rebaixamento do Brasil e a
alta de juros nos EUA.
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“As minhas
vendas caíram
e os custos
aumentaram.
Precisei, dessa
forma, agir
rapidamente”

Marcos Bassanezi, dono
da Fábrica de PuffsReação. Empresário parou produção e demitiu funcionários
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Foi um dos piores fatos econô-
micos da última década. Mas a
realidade é que o rebaixamento
da nota de crédito do Brasil pela
agência de análise de riscos Stan-
dard & Poor’s, no dia 9 setem-
bro, deve ter o seu impacto rela-
tivizado entre os micro, peque-
no e médios empresários locais.

Isso não quer dizer que a per-
da do patamar de bom pagador,
que vigorava desde 2008, para o

agora nível especulativo deixe
de ter suas implicações no dia a
dia dos empreendedores. Mas a
reputação de crédito do País no
mercado internacional atinge
diretamente e principalmente
as empresas que emitem dívi-
das no exterior como forma de
financiar projetos de expansão
– prática por aqui acessível ape-
nas às companhias de alto fatu-
ramento, que operam sob estru-
tura de governança corporativa
e, geralmente, de capital aberto.

Os efeitos indiretos da perda
de grau de investimentos, contu-
do, contaminam o mercado co-
mo um todo, operando como
mais um agente de pressão ao já
deteriorado ambiente de negó-
cios interno. O grau especulati-
vo encarece as já pouco acessí-

veis linhas de capital de giro ofe-
recidas pelas instituições finan-
ceiras e, tocando em um fenô-
meno particularmente visível
nos últimos dias, turbina um ci-
clo de valorização do dólar em
comparação ao real.

“O câmbio, nesse momento,
é o maior problema do empresá-
rio brasileiro”, sacramenta José
Luís Oreiro, professor do Insti-
tuto de Economia da UFRJ. “O
rebaixamento já era, de certa for-
ma, esperado pelo mercado.
Mas pegou todo mundo de sur-
presa pela rapidez do anúncio.”

O ponto de vista de Oreiro é
compartilhado pelo também
economista Alexandre Cabral,
da NeoValue Investimentos,
que acrescenta mais um ingre-
diente à questão do câmbio: sua

imprevisibilidade. “O dólar está
à deriva”, destaca ele, que diz
ser impossível projetar o preço
da moeda americana no médio
ou mesmo no curto prazo. “É
uma loteria”, afirma ele, enume-
rando três fontes independen-
tes de pressão que no momento
podem interferir no desempe-
nho do câmbio: o desenrolar da
atual crise política, a possibilida-
de de um novo rebaixamento do
Brasil, dessa vez pela agência Fit-
ch, e a expectativa em torno de
um aumento dos juros promovi-
do pelo FED, o banco central
dos Estados Unidos. “O FED
deu a entender que vai subir sua
taxa de juros e eu acho que isso
já está começando a ser precifi-
cado no dólar por aqui. É claro
que no dia da alta vai ser um
‘Bumba Meu Boi’ do inferno”,
pontua Cabral.

Na prática. A partir desse cená-
rio, Mauro Calil, especialista em
investimentos do banco Ourin-
vest, chama a atenção para o de-
safio em torno das empresas
que têm receitas indexadas em
reais e parte das despesas em dó-
lares, como importadoras ou
segmentos industriais depen-
dentes de insumos importados.
“Comprar em dólar é um proble-
ma”, diz ele, colocando na ber-
linda negócios como o adminis-
trado pelo paulista Fabiano
Wohlers, que há seis anos aban-

donou o mercado financeiro pa-
ra tocar em São Paulo uma im-
portadora e revenda de cervejas
artesanais, a Mr. Beer. Metade
do portfólio do comércio, que
espera alcançar 85 franquias até
o fim do ano, é adquirido no ex-
terior e tem preço em dólar, que
iniciou o ano cotado a R$ 2,6914
e alcançou na semana passada,
23, R$ 4,1350, quando se chegou
ao maior valor em termos nomi-
nais (sem descontar a inflação)
desde a criação do Plano Real,
em 1994. “Isso gerou para a gen-
te uma inflação por volta de
45%”, contabiliza Wohlers, que
tenta absorver parte do impacto
reduzindo a margem de lucro
no ponto de venda. “No nosso
negócio não adianta comprar
dólar futuro para se proteger. A
operação é muito cara. Vale
mais a pena negociar com os for-
necedores”, afirma.

Em Osasco, Marcos Bassane-
zi, dono da Fábrica de Puffs, que
produz e vende bancos, pufes e
estofados, resolveu radicalizar.
Para reduzir as despesas de ma-
nutenção de suas 30 máquinas,
com componentes importados,
e os custos com pessoal, ele para-
lisou metade da fábrica, demitiu
cinco dos doze funcionários e
reestruturou toda a operação
desde o início do ano. “As ven-
das caíram e os custos, nas últi-
mas semanas, aumentaram. Pre-
cisei agir rapidamente”, diz.
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Importadores quebram
a cabeça para fechar as
contas do mês enquanto
um grupo de empresas já
busca o mercado externo

Oefeito dodólarna

vida doempresário

Gisele Tamamar

Ao nos debruçarmos nos refle-
xos da cotação do dólar para as
pequenas empresas, vemos efei-
tos positivos e negativos.

Enquanto as exportadoras
planejam aumentar a fatia das
vendas no exterior, as importa-
doras estão apreensivas. É o ca-
so da publicitária Ana Simões,
da A&S, que importa produtos
de decoração, papelaria e cozi-
nha com apelo naquilo que o
mercado convencionou cha-
mar de ‘fun design’. A empresá-
ria, que começou o negócio em
2011, afirma que o sobe e desce
da moeda norte-americana difi-
culta muito sua operação.

“Não podemos mexer natabe-
la mensalmente. Acabamos per-
dendo rentabilidade ou não ga-
nhamosnada se vender”, lamen-
ta Ana, que já chegou a cancelar
pedidos de produtos cujos pre-
ços, simplesmente, inviabiliza-
riam as vendas. Por isso, para a
empresária, 2015 será o ano da
sobrevivência – sem perspecti-
vas de crescimento e com fatu-
ramento próximo ao alcançado
por ela no ano passado, cerca de
R$ 1 milhão.

Para o primeiro semestre de
2016, a empresária também não
planeja nenhum grande investi-
mento. “Acho que o principal
problema é a instabilidade, não
saber se o dólar vai aumentar
mais, vai baixar, se a Dilma vai
cair, se não vai. Essa instabilida-
de gera insegurança nos pró-
prios clientes. Muitas vezes,
eles não caíram em vendas, mas
é uma coisa tão psicológica que
ele tem medo de efetuar com-
pras porque vai que amanhã pa-
ra ou mês que vem piora.”

Por outro lado, a Nugali Cho-
colates planeja aumentar a fatia
das exportações no faturamen-
to. O plano é crescer dos atuais
6% para 20% em até três anos.
“Apesar da gente não acreditar
na estratégia de só depender da
cotação da moeda, naturalmen-
te o câmbio ajuda quando esta-
mos tentando abrir novos mer-
cados e a marca não é tão conhe-
cida. Facilita as coisas”, analisa
Ivan Blumenschein, que é sócio
do negócio com a mulher Maitê
Lang (foto abaixo).

A empresa de Pomerode, em
Santa Catarina, investe na ex-
portação de chocolates com ca-
racterísticas do Brasil, como o
crocante de açaí. Atualmente, a
Nugali está em processo para
iniciar as exportações para os
Estados Unidos. Mas mesmo
no País, o empresário afirma
que não sentiu grande retração.
“A gente sabe que em toda crise
sempre penaliza mais, e pri-
meiro, quem tem menos. Nos-
so público-alvo está disposto
a pagar pela qualidade”, afir-
ma Ivan.

Potencial. Para quem
estádeolho nomerca-
do internacional, o
gerente de exporta-
çãodaAgência Bra-
sileira de Promo-
ção de Exporta-
ções e Investimen-

tos (Apex), Christiano Braga,
alerta que a companhia precisa
estar preparada para esse tipo
de venda – não deve se empol-
gar apenas com a cotação do dó-
lar. Para manter um plano de
exportação sustentável, a em-
presa precisa melhor o produ-

to, adaptá-lo, se necessário, e in-
vestir na equipe de vendas.

A Apex mantém o Projeto Ex-
tensão Industrial Exportadora
(Peiex) justamente para ajudar
quem pretende investir no mer-
cado internacional. Essa expe-
riência faz com que a agência
estime em um intervalo grande
– entre oito meses e dois anos –
o tempo necessário para que o
negócio faça todas as adequa-
ções visando as exportações.

O professor de finanças da
Fundação Vanzolini, Roberto
Lima, também defende a prepa-
ração do negócio como meio pa-
ra garantir que o processo seja
contínuo. Ainda segundo o pro-
fessor, as exportadoras tam-
bém podem se beneficiar de um
adiantamento dos contratos de
câmbio para financiar sua pro-
dução – já que existe restrição
de crédito – e da redução do cus-
to de mão de obra. “Ninguém
sabe o que vai acontecer com o
dólar, mas não existe expectati-
va para uma redução muito
grande. São taxas atrativas den-
tro dessa configuração de expor-
tação”, afirma.

O estilista Vitor Zerbinato,
por exemplo, está na fase de es-
tudar o mercado e se preparar
para começar as exportações
no ano que vem. Ele já conse-
guiu descobrir a preferência
das mulheres francesas pelo
preto e azul e sabe que a compra-
dora de Dubai busca opções co-
loridas e estampadas. Para ga-
nhar ainda mais segurança, o es-
tilista ainda vai visitar duas fei-

ras em Paris para analisar o
mercado e enxerga ca-

minhos para empla-
car suas criações,

p r i n c i p a l m e n t e ,
nos mercados rus-
so, chinês, japonês
e nos Emirados
Árabes. “Meus

vestidos são atem-
porais”, pontua.

Itaú. Feito para sua empresa.

Feito para você.

Experimente as soluções digitais  

do Itaú para deixar a sua empresa  

mais ágil e simples. Emissão de boletos  

com poucos cliques, gestão das suas  

vendas com cartões, contratação  

de capital de giro na hora. 

Abra a conta da sua empresa. 

itau.com.br/empresas

Corte os cliques  
da sua empresa.
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Por que a alta do dólar?
Vários são os fatores que expli-
cam a recente volatilidade da
moeda norte-americana. Além
das questões políticas e econômi-
cas internas, há também a ques-
tão envolvendo os juros nos Esta-
dos Unidos.

O que esperar do futuro?
Fernando Bergallo, gerente de
câmbio da TOV Corretora, não se
arrisca a estimar uma cotação
futura do dólar e acredita que
qualquer palpite é mera especu-
lação. “Não tem piso, não tem
teto e nem preço técnico.”

Basta exportar?
Não é bem assim. A Apex estima
intervalo grande, entre oito me-
ses e dois anos, como tempo ne-
cessário para a empresa se pre-
parar para o mercado externo.

Desafios. Sócia de uma importadora, Ana Simões só pensa em arcar com compromissos
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