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"E importante
conhecer o risco-país
e avaliar a idoneidade
dos clientes"

Vítor Corado Simões é professor
no Instituto Superior de Economia
e Gestão (ISEG), em Lisboa, e espe-
cialista em investimento e gestão de

negócios internacionais. Em entre-
vista ao Jornal Económico, explica

que os riscos de se exportar para os

países mais vulneráveis à crise de

exportadores são vários e diferem
consoante o país em questão. Cora-
do Simões considera que um perío-
do prolongado de crise das relações
comerciais pode levar a um esbati-

mento ou mesmo à dissolução dos

laços comerciais entre as empresas.

Quais os riscos e

potencialidades para as

empresas em comercializarem
com países suscetíveis de
enfrentar maiores crises no
panorama do comércio
internacional?
Os riscos defrontados ao exportar
para empresas alemãs ou para em-

presas do Cazaquistão ou de Ango-
la são completamente distintos. Re-
lativamente à Alemanha, um dos

nossos principais parceiros comer-
ciais, boa parte das exportações é

efetuada entre subsidiárias estabe-
lecidas em Portugal e as casas-mãe

na Alemanha (ou com outras subsi-

diárias). Já no caso de Angola, a cri-
se nas exportações já ocorreu, em
resultado das dificuldades econó-
micas angolanas num contexto de

baixos preços do petróleo.
A análise dos riscos terá de conside-

rar diferentes facetas: as associadas

às caraterísticas das empresas clien-

tes e as decorrentes de intervenção

governamental, no sentido de res-

ponder a crises da balança de paga-
mentos. Quando se exporta para
países com sistemas democráticos e

economias minimamente estáveis,
estamos muitas vezes perante rela-

ções entre empresas que já têm um
lastro relativamente longo de rela-

cionamentos anteriores. Aqui, os

riscos estão fundamentalmente as-

sociados à evolução da procura e,

em menor medida, à solvabilidade
desta. Quando se trata de países não
democráticos e instáveis, como
aconteceu em Angola, as questões

já são mais complicadas. Isto sucede

fundamentalmente em países cujas

exportações estão dependentes de

um número muito reduzido de

produtos, por vezes apenas de um,
como sucede em alguns dos países

produtores de petróleo que cons-

tam da lista. Neste caso os riscos são

bem maiores.
O facto de serem países de risco

pode comprometer as relações
comerciais com Portugal e a

economia portuguesa a

médio/longo prazo?
A influência negativa sobre as rela-

ções comerciais será, evidentemen-

te, tanto maior quanto mais longo
for o período de crise. Estando as

exportações frequentemente basea-

das em relacionamentos duradou-
ros entre empresas, uma maior lon-

gevidade da crise vai determinar
um abrandamento ou mesmo uma

paragem das exportações. Isso tem
como consequência um esbatimen-
to ou a dissolução dos laços comer-

ciais entre as empresas. O processo
de retomada desses laços para vol-
tar à situação anterior não é fácil.
As suas consequências far-se-ão
sentir durante algum tempo.
Quais as recomendações que
deveriam ser dadas aos

empresários em relação às

oportunidades de negócio
nestes países?
As recomendações são as mesmas

que se fazem em geral. É importante
conhecer o risco-país e avaliar a

idoneidade dos nossos clientes.
Quando se trata de novos clientes

será fundamental obter referências

e estabelecer garantias. Na dúvida,

poderá ser melhor não fazer o con-
trato. Por vezes, mesmo clientes
idóneos entram em incumprimento
por força das circunstâncias. Assim,
o exportador deve obter informa-

ções credíveis, analisar as condições

e os riscos potenciais e recorrer aos

instrumentos que lhe pareçam mais

adequados para se precaver contra
os riscos de incumprimento. 9 JA
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