
Epreciso concentração
e cooperação
empresarial para ter
maior competitividade

António Saraiva diz que é preciso acautelar o futuro para que seja possível
manter o bom momento que vivem as exportações portuguesas

RICARDO SANTOS FERREIRA

O aumento das exportações tem
sido o motor do crescimento da
economia portuguesa nos últimos
anos E não estamos só a falar de
turismo mas também de merca
dorias A agência de notação Stan
dard Poor s apontou que o de
sempenho das exportações portu
guesas ultrapassou o dos países vi
zinhos e ganhou terreno a econo
mias tradicionalmente exportado

ras como a alemã ou a espanhola
Poderá este momento perpetuar
se Em entrevista ao Jornal Eco
nómico o presidente da CIP
Confederação Empresarial de Por
tugal António Saraiva diz que o
momento é positivo o peso das
exportações no produto interno
bruto PIB tem aumentado ven
demos a mais países de regiões
geográficas diversas temos ganho
quota de mercado e temos conse
guido ser competitivos mesmo
com a valorização da moeda euro
peia Mas António Saraiva tam

bém diz que estamos a beneficiar
de uma conjuntura muito favorá
vel Por isso alerta é preciso acau
telar riscos e preparar o futuro A
começar pela necessidade de as
empresas se capitalizarem para
prosseguirem processos de inter
nacionalização Um dos princi
pais problemas das empresas por
tuguesas é a dificuldade que têm
no acesso ao financiamento difi
culdade que por sua vez está rela
cionada com o facto de uma pro
porção significativa delas apresen
tarem estruturas financeiras dese
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quilibradas com elevados níveis
de endividamento e uma excessiva

dependência de crédito bancário
de curto prazo refere

Como avalia o atual momento

das exportações portuguesas
Avalio muito positivamente É cer
to que a partir de meados deste
ano o ritmo de crescimento das ex

portações de mercadorias abran
dou um pouco relativamente aos
meses anteriores mas esta desace
leração deve se em grande parte a
efeitos temporários que empola
ram os resultados dos primeiros
meses do ano

Como analisa o crescimento

das exportações nos últimos
anos tendo em conta
o turismo e alémdeste

De facto tem sido destacado com
justiça o grande contributo do tu
rismo para o bom desempenho das
exportações sobretudo ao longo
deste ano Mas o crescimento das

exportações de mercadorias tam
bém se tem mostrado robusto

Há quatro aspetos que me parece
importante referir
Primeiro o aumento o peso das
exportações na economia há dez
anos estavam em 31 presente
mente estão em 42 5 Esta evolu
ção é importante porque a reduzi
da dimensão do mercado nacional

faz com que o caminho do cresci
mento tenha sempre que passar

por uma maior e melhor afirma
ção nos mercados internacionais
É certo que para um país com uma
dimensão como Portugal este rá
cio deveria ser maior mas a evolu
ção é significativa
Em segundo lugar salientaria a di
versificação geográfica das nossas
exportações que também tem evo
luído favoravelmente É importan
te para evitarmos a excessiva de
pendência de um reduzido número
de economias e para aproveitar
mos as oportunidades que existem
em mercados onde a nossa presen
ça é ainda reduzida
Em terceiro lugar há que destacar
a tendência de ganhos de quota de
mercado a que se tem vindo a assis
tir desde 2016 Isto significa que
não vamos apenas a reboque de
uma evolução externa mais favorá
vel mas que mostramos sinais de
capacidade para nos batermos com
os nossos concorrentes nos merca

dos globais
Finalmente é muito positivo que o
bom desempenho das exportações
se tenha mantido mesmo no qua
dro da apreciação cambial que se
tem feito sentir desde o início deste

ano É sinal da importância dos fa
tores de competitividade não pre
ço no dinamismo das exportações
portuguesas

Quais são atualmente
os principais entraves
ao desenvolvimento

das empresas exportadoras
Muitas empresas confrontam se
com dificuldades decorrentes da
sua reduzida dimensão

A grande fragmentação do tecido
empresarial representa um handi
cap quando pensamos na dimen
são crítica necessária para que uma
empresa possa dispor dos recursos
indispensáveis à internacionaliza
ção Há de facto necessidade de
ganhos de escala para reduzir cus
tos e aumentar a competitividade
nos mercados internacionais

Daí a importância do crescimento
e da concentração e cooperação
empresarial para atingir maiores
níveis de competitividade sobre
tudo tendo em conta as condições
exigentes que se colocam à interna
cionalização das empresas
Além disso para aprofundarem a
sua internacionalização para ino
varem em termos de produtos e
processos para aumentarem a sua
competitividade e a sua capacidade
produtiva as empresas precisam
de investir

Ora para investirem as empresas
precisam de financiamento
Precisamente um dos principais
problemas das empresas portugue
sas é a dificuldade que têm no acesso
ao financiamento dificuldade que
por sua vez está relacionada com o
facto de uma proporção significati
va delas apresentarem estruturas fi
nanceiras desequilibradas com ele
vados níveis de endividamento e

uma excessiva dependência de cré

dito bancário de curto prazo
É esta a razão da minha insistência
na necessidade de medidas que fa
voreçam a recapitalização das em
presas

Como antevê a evolução
das exportações
Quais são os principais riscos
para o desenvolvimento
das exportações portuguesas
É preciso ter em conta que a evolu
ção positiva a que assistimos tem
beneficiado de uma envolvente

económica particularmente favo
rável havendo sinais de que esta
não semanterá indefinidamente

Para além evidentemente dos ris
cos político económicos que
ameaçam a economia europeia e
mundial vejo com preocupação a
evolução cambial do euro com
uma apreciação face ao dólar que se
cifra já desde o início do ano em
mais de 12

Além disso a previsível redução
dos estímulos monetários do BCE

poderá refletir se num prazo não
muito distante numa intensifica
ção da apreciação do euro penali
zando inevitavelmente a competi
tividade da economia portuguesa
É certo que esta tendência ainda
não se refletiu visivelmente no de

sempenho das exportações mas

pergunto me se a persistir será
possível que o setor exportador
continue a contrariar o impacto
desfavorável da apreciação do eu
ro

Há alguns sinais indiciam que a re
cente evolução positiva das expor
tações terá sido em parte conse
guida através de uma redução ex
cessiva das margens situação que
importa reverter pois comprome
te uma presença sustentável nos
mercados exteriores e a própria ca
pacidade de investimento da em
presa
Esta situação chama nos a atenção
para a necessidade de acautelar o
risco de um aumento dos custos

superior ao aumento da produtivi
dade minar a rentabilidade das em

presas exportadoras e a nossa com
petitividade externa com impactos
negativos nas exportações

Considera possível chegar
a umpeso das exportações
de 50 do PIB em 2021
como está previsto no PEC
E possível Bastaria que o PIB e as
exportações evoluíssem em ter
mos nominais ao mesmo ritmo
dos últimos 12 meses para que
atingíssemos esse objetivo no final
de 2020 Mas o futuro não está es

crito é preciso construí lo
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