
Nos últimos dez anos, o Brasil dobrou o volume das importações
e exportações e aumentou o valor agregado das vendas, mas sua

presença no comércio internacional ainda é bastante restrita

N
este ano, o comércio ex-
terior brasileiro deverá
bater mais um recorde.
Pela primeira vez na
história, as importações
somadas às exportações

deverão superar 200 bilhões de dólares.
A maior abertura da economia desde a
última década e o fim da âncora cam-
bial, em janeiro de 1999, colocaram o
mercado externo na ordem do dia de in-
dustriais, agricultores e fornecedores de
serviços. Multinacionais elegeram o
Brasil como plataforma de exportação
de seus produtos, novos destinos foram
explorados, mais produtos foram acres-
centados às vendas, grandes empresas
brasileiras abriram fábricas no exterior.

Os embarques brasileiros alcançaram, no
ano passado, participação de 1,2% no co-
mércio mundial, o melhor resultado des-
de 1985, quando o País representava 1,3%
do intercâmbio internacional. Há dez
anos, 10% da receita da indústria nacio-
nal estava ligada às exportações. Hoje esse
número saltou para 20%. Montadoras e
fabricantes de máquinas e equipamentos
já destinam um terço de suas produções

para o exterior. No fim da década de 1990, nológica, como celulares, automóveis e
apenas 20% da produção desses segmen- aviões, estão tendo forte crescimento. Há
tos era exportada, segundo estudo do eco-
nomista Fernando Puga, do BNDES.

O fôlego exportador cresceu, mas o
potencial ainda é enorme. Os números
brasileiros são muito pequenos se com-
parados aos de outros países emergentes.
Não bastasse o longo cami-
nho a percorrer - o superá-
vit chinês neste ano deve
chegar a 130 bilhões de dó-
lares, o mesmo montante
das exportações brasilei-
ras neste ano; já a Coréia
do Sul embarcou em 2005
mais de 500 bilhões de dó-
lares em produtos -, uma
ameaça paira no ar: a valo-
rização do real, que poderá afetar a re-
sistência do exportador e ter impacto so-
bre a industrialização do País. O pacote
cambial, anunciado pelo governo nessa
semana, facilita a vida dos exportadores,
ao reduzir a burocracia e os custos, mas a
política de juros altos, que contribui para
o real forte, e a alta carga tributária sobre
a produção ainda são grandes entraves.

"Produtos de maior intensidade tec-

uma preocupação em aumentar o valor
agregado das vendas, essa é uma tendên-
cia crescente", diz o secretário de Comér-
cio Exterior do Ministério do Desenvolvi-
mento, Armando de Mello Meziat. Hoje
os bens manufaturados respondem por

55% das exportações brasilei-
ras. Desse universo, cerca de
40% são de produtos de média
e alta intensidade tecnológica.

No ano passado, o setor de
material de transportes acu-
mulou exportações de 19 bi-
lhões de dólares, cerca de
15% dos embarques em 2005
e alta de 20% em relação a
2004. Fabricantes de celula-

res, cujos embarques cresceram 220% e
somaram 2,4 bilhões de dólares em
2005, desbravaram um mercado inexis-
tente na metade da década de 1990 e ho-
je já exportam um terço de sua produção.

Além da melhora da pauta exportada,
houve uma diversificação de destinos.
Um exemplo da busca de novos merca-
dos pode ser visto no setor de carne bovi-
na. Por barreiras econômicas, o País não
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tem acesso a 60% do mercado mundial
do produto, que, ainda assim, responde
por cerca de um terço de suas exporta-
ções mundiais. A estratégia é diversificar
destinos e aumentar o valor agregado dos
embarques, diz o presidente da Associa-
ção Brasileira das Indústrias Exportado-
ras de Carnes (Abiec), Marcus Vinícius
Pratini de Moraes. No primeiro semes-
tre, apesar do real valorizado, as exporta-
ções cresceram 16% e somaram 1,7 bi-
lhão de dólares. No ano, o setor pode fe-
char com receita de até 3,8 bilhões de dó-
lares. O bom desempenho deve-se ao
consumo de países emergentes, como
Egito, Bulgária, Arábia, Irã e Filipinas.

"Exportamos mais para o Leste Euro-
peu, Ásia, África e para a América Lati-
na, que há dez anos representavam mui-
to pouco do nosso comércio", diz Meziat.
Em 2005, as exportações para a América
Latina e o Mercosul representaram 21,5%
de todas as exportações feitas pelo Bra-
sil, só perdendo para a União Européia,
cuja fatia é de 22,5%. Já os Estados Uni-
dos têm 19,2%, e a Ásia, 15%. O cresci-
mento da Ásia explica-se pelo maior in-
tercâmbio com a China, que em dez anos
se tornou um dos três principais parcei-
ros comerciais do Brasil, cujos embar-
ques para lá representam cerca de 6% das
exportações totais (em 1996 eram de
apenas 2%). Aproximadamente 8% das
importações feitas pelo Brasil neste pri-
meiro semestre vieram do país asiático -
em 1999 representaram apenas 1,8%.

A década de 1990 não foi fácil para os
fabricantes de máquinas e equipamen-
tos. A abertura e o real valorizado reduzi-
ram a competitividade para crescer no
mercado externo. A partir de 1999, com
uma moeda desvalorizada, o cenário mu-
dou. As exportações, que mal chegavam
à casa dos 4 bilhões de dólares, atingiram
no ano passado 8,6 bilhões de dólares.
Hoje 37,5% do faturamento do setor está
ligado ao exterior. "Neste ano esse por-
centual deve aumentar, apesar do real va-
lorizado, porque os pedidos internos es-
tão muito fracos", afirma o presidente da
Associação Brasileira da Indústria de Má-
quinas (Abimaq), Newton de Mello.

Vender para o exterior é uma forma de re-
duzir a ociosidade das fábricas. Dos mais
de mil associados da entidade, mais da
metade já exporta seus produtos. "O cres-
cimento mundial está forte, está fácil de

vender para o mundo, mas não está sen-
do lucrativo", diz. Manter os contatos fei-
tos é palavra de ordem. Nos cinco pri-
meiros meses do ano, as exportações
cresceram 10%, somando 3,8 bilhões de
dólares. Apesar do desempenho, o setor
fechou o balanço até maio estagnado, pe-
lo fraco ritmo dos pedidos do mercado
interno. O câmbio valorizado está fazen-
do com que alguns clientes comprem
máquinas e equipamentos do exterior. As
importações de máquinas da China cres-
ceram 99%, as da Coréia do Sul, 58%.

"São países que adotam a estratégia do
câmbio baixo e têm forte política indus-
trial", diz Mello. Ao mesmo tempo, a cri-
se agrícola afeta a venda de máquinas
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para o mercado interno. Nos últimos dois
anos, as vendas caíram mais de 50%. Si-
tuação agravada pelo real valorizado, que
reduz as exportações dos bens agrícolas.
"No atual ritmo, nossas exportações de-
vem bater novo recorde, mas no geral a
indústria pode ter queda de até 5% neste
ano", diz o presidente da Abimaq.

A filial brasileira da francesa Alstom,
que atua na fabricação de equipamentos
de transportes e de energia, foi posicio-
nada pela matriz em 1996 como plata-
forma de exportação. Hoje, 40% de sua
produção tem como destino o exterior.
Trabalha-se em pedidos para o metrô de
Nova York e o de Santiago, no Chile, e
encomendas para hidrelétricas na Amé-
rica Latina. "A situação começa a ficar
complicada e pode afetar novos proje-
tos, poderemos perder encomendas de
energia para a China ou índia", afirma a
superintendente de Comércio Exterior,
Christiane Ache. A fábrica de transpor-
tes em São Paulo, no momento, só aten-
de a pedidos do mercado externo, em ra-
zão da falta de encomendas internas.

Fabricante de máquinas para o setor de pa-
pel e celulose, a Voith Paper reduziu seus
embarques com a valorização do câmbio
no início do Plano Real. Depois de 1999,
começou a exportar de 40% a 60% de sua
produção. Neste ano, essa fatia pode cair
abaixo de 20%. "É difícil manter a compe-
titividade na produção de manufaturados,
os custos industriais cresceram muito e o
dólar caiu demais nos últimos dois anos.
Mesmo nos produtos em que somos exce-
lência mundial, no grupo há discussão se
ele será feito no Brasil", afirma o presiden-
te da empresa, Nestor de Castro Neto.

A queda de competitividade dos ma-
nufaturados coloca em xeque o futuro
da indústria nacional. "Pode chegar no
ponto em que ficará muito difícil produ-
zir aqui, aí as indústrias acabariam se
deslocando para outros centros", diz Cas-
tro Neto. O cenário de juros altos, infra-
estrutura deficiente e câmbio valorizado
ganha outro complicador, a China, que
pode se tornar um grande concorrente
das empresas nacionais, vendendo pro-
dutos manufaturados de tal forma que o
Brasil reduziria a produção desses bens
e focaria sua produção em commodities.

O crescimento do comércio exterior
foi acompanhado pela criação de multi-
nacionais brasileiras. Segundo cálculos
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do professor David Kupfer, da UFRJ, ao
longo da década de 1990, o valor acu-
mulado de investimento direto de
companhias nacionais não ultrapassa-
va 2,5 bilhões de dólares, quase todo
sob responsabilidade da Petrobras. A
indústria de manufatura teria respon-
dido por apenas 10% desse valor. Com
a criação do Mercosul e a abertura eco-
nômica, desde 2001 o fluxo de investi-
mentos tem superado com folga l bi-
lhão de dólares anuais.

Hoje se destacam duas dezenas de
empresas brasileiras com mais de 50 in-
dústrias em operação no exterior. Caso
a competitividade nacional continue a
se reduzir, essa internacionalização po-
derá implicar queda do nível de ativi-
dade dessas indústrias no Brasil, já que
elas deslocariam a produção para o ex-
terior em busca de custos mais baixos.

O agronegócio passou por uma revolução
desde o início da década passada. As ex-
portações triplicaram, chegando à casa
dos 40 bilhões de dólares, e o
Brasil tornou-se um dos prin-
cipais exportadores mundiais
de soja, carnes, açúcar e café.
A posição de liderança tam-
bém dissemina a intenção de
agregar mais valor aos produ-
tos exportados. Um dos exem-
plos pode ser visto no café. Por
quase três séculos, o País ven-
deu matéria-prima e hoje está
longe de alcançar Alemanha e
Itália, maiores exportadores de
café industrializado do mundo.

Nos últimos anos, os produtores brasilei-
ros vêm tentando mudar essa história.

Em 2003, foi criado em conjunto com
a indústria nacional um programa da
Agência de Promoção de Exportações
(Apex) para estimular as vendas de café
industrializado moído e torrado, agregan-
do valor ao produto nacional. No ano pas-
sado, o volume comercializado chegou a
15 milhões de dólares. Neste ano, deve
dobrar, diz o diretor-executivo da Asso-

ciação Brasileira da Indústria de Café
(Abic), Nathan Herszkowicz. "Mudar
uma cultura não é fácil", afirma o executi-
vo. De 26 milhões de sacas de café a ser
exportadas neste ano, cerca de 24 milhões
de sacas serão de grão verde. O restante é
de café moído e torrado e de café solúvel.

Em outra frente, produtores brasilei-
ros também trabalham na elaboração de
grãos especiais. As exportações estão cres-
cendo para mercados diversos, do Japão
ao Leste Europeu. "A maior parte da pro-
dução destina-se ao exterior, e estamos
crescendo cerca de 15% ao ano", diz o pre-
sidente da entidade que reúne os produ-
tores de grãos especiais, Alexandre Fros-
sard Nogueira. A produção desse tipo de
café ainda é inferior a 5% do total. A bus-
ca da qualidade superior e os detalhes so-
bre a procedência, porém, indicam que a
agricultura ensaia os primeiros passos ru-
mo ao mercado de Denominações de Ori-
gem Controlada, tão presente na Europa.

Nos últimos dez anos, as exportações to-
tais do Brasil pularam de 47 bilhões de
dólares para 118 bilhões de dólares. De-
vem chegar neste ano a 130 bilhões de
dólares. "Boa parte do crescimento vem
da expansão da economia mundial e da
alta dos preços das commodities, que ain-
da representam boa parte dos embarques
brasileiros", afirma o economista da RC
Consultores Fábio Silveira. Apenas soja,
petróleo e minério de ferro representa-
ram no ano passado 27 bilhões de dóla-
res em exportações, cerca de um quinto
do total embarcado pelo País. "Os preços
das commodities deverão ter uma corre-
ção em algum momento, teríamos de ter
avançado muito mais nas exportações de
bens mais elaborados. Em vez de expor-
tar aço, teríamos de exportar mais pro-
dutos siderúrgicos transformados. Hou-

ve uma mudança exportadora,
mas o real valorizado pode fa-
zer com que as commodities
avancem ainda mais."

"Petróleo e álcool devem ga-
nhar espaço na pauta de expor-
tação nos próximos anos, deve
também haver maior venda de
produtos refinados de petróleo
por conta da auto-suficiência
da Petrobras", diz o economis-
ta da Fundação Centro de Es-
tudos do Comércio Exterior
(Funcex) Fernando Ribeiro. •
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