
MESMO COM o valor do real lá em
cima, o Brasil vende como nunca. Para
um observador desavisado a situação
é surpreendente, quase inacreditável.
O País padeceu, durante décadas, re-
sultados negativos de seu balanço de
pagamentos. Habituado com déficits
que refletiam uma economia com pe-
sados compromissos em dólar (im-
portações a pagar, juros e dívida a
amortizar), e o medo sempre presente
de turbulências internacionais com
fuga de capitais, o Brasil vive hoje
com uma enxurrada da moeda ameri-
cana, que se vê cada dia mais desvalo-
rizada. Para tentar conter tal derro-
cada, o Banco Central comprou, só
neste ano, cerca de US$ 35 bilhões.
Mesmo assim, as taxas de juros inter-
nas continuam atraindo divisas. Com
quase US$ 140 bilhões em caixa, o
País nunca teve tantas reservas.

A busca das causas para a expres-
siva valorização do real inspirou acalo-
rados debates nos últimos quatro anos.
Porém, é inegável que o superávit co-
mercial acima de US$ 40 bilhões é o
pilar que sustenta a valorização do
real, em decorrência de um extraordi-
nário desempenho das exportações,
impulsionadas por uma demanda

muito aquecida em nível internacio-
nal. A segunda principal linha de argu-
mentação atribui a valorização do real
à entrada de capitais, por conta da ex-
pressiva diferença das taxas de juros
no Brasil e no exterior. Na reunião do
Comitê de Polític Monetária (Coporn)
da segunda quinzena de julho, a taxa
Selic caiu para 11,5% ao ano. Mas os
juros básicos americanos, por exem-
plo, não superam os 5,25% ao ano.
Não é mais a taxa de 40% que ofere-
cíamos no governo passado,
mas continua atrativa.

Essa conjuntura já in-
quieta os economistas e
analistas de plantão. Em-
bora, a princípio, resulta-
dos positivos na balança
comercial sejam muito
auspiciosos para susten-
tar períodos de planeja-
mento de crescimento,
eles podem trazer embu-
tida uma ameaça, quando
tais resultados são basea-
dos principalmente em
commodities.
Por causa disso,
são vários os
economistas
que alertam
para o perigo
da chamada
"doença ho-



landesa", uma conjunção macroeconô-
mica que provocaria uma desindustria-
lização do País, em virtude de um câm-
bio apreciado e abundância de dólares.
Seria essa realmente uma ameaça ao
bom momento?

A balança comercial do primeiro
semestre de 2007 fechou com superávit
de US$ 20,6 bilhões. O saldo positivo é
resultado da diferença entre as exporta-
ções (de US$ 73,2 bilhões) e as impor-
tações (US$ 52,6 bilhões). De janeiro a
junho deste ano, o valor das exporta-
ções foi 19,9% maior que o registrado
no mesmo período do ano passado
(US$ 61,1 bilhões). As importações
também aumentaram no primeiro se-
mestre deste ano (+26,6%) em rela-
ção aos seis primeiros meses de 2006
(US$ 41,5 bilhões). Segundo o Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC), o cresci-
mento esperado para as exportações bra-
sileiras em 2007 era de 10,9%. O cresci-
mento de 19,9% nos primeiros seis
meses do ano, entretanto, já deverá in-
fluenciar a reavaliação da meta de ex-
portação estabelecida para o ano, que
eradeUSS 152 bilhões.

Superávits sucessivos
No primeiro semestre de 2007, a ex-
portação de manufaturados cresceu
14,5%, dos semimanufaturados, 22% e
a de básicos, 31,3%, em relação ao pri-
meiro semestre de 2006. Os destaques
na pauta de exportação nos primeiros
seis meses do ano foram o álcool etí-
lico (+99%) — do grupo dos manufa-
turados; carne de frango (+43,7%) —
na categoria dos básicos - e ferro fun-
dido (+38,6%) entre os semimanufa-
turados. Nas importações houve au-
mento na aquisição de bens de
consumo (+34,3%), matérias-primas
e intermediários (+29,4%), bens de
capital (+24,3%) e combustíveis e lu-
brificantes (+15,8%).

A Associação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB) avalia que os resultados
são expressivos, mas destaca que há de
fato uma dependência das commodi-
ties. "As commodities representam
65% das exportações. Com isso, o País
fica dependente do mercado interna-

Os celulares estão na pauta de exportação

cional, da demanda da China, princi-
palmente, e de outros grandes impor-
tadores, como os países árabes, a Eu-
ropa, outros países da Ásia e Rússia",
afirma José Augusto de Castro, presi-
dente da entidade.

Embora o câmbio em constante
apreciação não seja nada conveniente
para os exportadores, o crescimento
registrado, da ordem de 20%, mostra
que a economia mundial continua
crescendo em ritmo acelerado. Ou seja,
o incremento da demanda, combinado
com aumento dos preços, garante a
manutenção das exportações. Nesse ce-
nário, a indústria brasileira, principal-
mente aquela ligada ao agronegócio,
parece ter se adaptado bem ao câmbio
baixo, beneficiada pelos preços inter-

Comércio exterior

nacionais, pelo ganho de produtivi-
dade e pela queda de custo dos insu-
mos importados. Já os setores com
mão-de-obra intensiva e grande peso
de insumos em reais em seu custo (in-
cluindo energia, telecomunicações,
transportes/pedágios) são os que mais
sofrem com o câmbio atual, desta-
cando-se, nesse sentido, os setores têx-
teis, fios, calçados e artigos de couro.

Para o setor têxtil, um dos mais
afetados pela valorização cambial, os
responsáveis pela valorização são as al-
tas taxas de juros, a volumosa liquidez
internacional — que tem atraído o ca-
pital nômade —, mas também "a
grande valorização das commodities
que exportamos", aponta Fernando
Pimentel, diretor-superintendente da
Associação Brasileira da Indústria Têx-
til e Confecção (Abit).

Para Pimentel, essa situação desfa-
vorece os negócios e deverá trazer pro-
blemas sérios para as vendas dos pro-
dutos brasileiros que incorporam muita
mão-de-obra e insumos nacionais. A al-
ternativa, indica ele, deve passar por
"um processo doloroso de ajuste da
produção brasileira, ao mesmo tempo
que o governo deveria reduzir brusca-
mente os juros para diminuir o fluxo
de capital especulativo". Segundo ele,
"deveríamos voltar a taxar o capital es-
trangeiro da mesma forma que o na-
cional, para reduzir o fluxo desse tipo
de moeda para o nosso país". :»



O diretor de comércio exterior da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Roberto Giannetti da
Fonseca, faz um diagnóstico parecido
da situação, mas não vê com grandes
expectativas a mudança de condução na
política monetária vigente. "O vírus
brasileiro é o juro alto; ou seja, a doença
é conhecida, mas a visão do Copom é
essencialmente monetarista e não enx-
erga o lado real da economia", afirma.

Doença brasileira
O crescimento das importações mostra
que o brasileiro está consumindo arti-
gos melhores. A indústria brasileira so-
fre com a concorrência do produto im-
portado, que, além do beneficio da taxa
de câmbio (real sobrevalorizado),
ainda chega ao Brasil beneficiado por
juros e impostos mais baixos que em
seu país de origem: o inverso da reali-
dade brasileira. Para Giannetti da Fon-
seca, o momento é extremamente crí-
tico. "Vivemos o anticlímax da política
industrial", diz.

Escapando a análise conjuntural, o
grande medo é que ocorra um pro-
cesso de desindustrialização no Brasil,
com fábricas indo para o exterior. Ao
mesmo tempo, não se verifica um
"boom" de industrialização, ao menos
não no ritmo em que cresce a de-
manda, insuflada por financiamentos
cada vez mais longos.

Nesse cenário, uma expressão que
ganhou força (talvez tenha até virado
moda) nos últimos meses é "doença
holandesa". Ela foi utilizada pela pri-
meira vez pela revista liberal inglesa
The Economist, na década de 70, para
referir-se ao processo ocorrido no pe-
ríodo na Holanda. Na época o país des-
cobriu país vastas jazidas de gás natural
em seu pedaço do Mar do Norte. Era o
tempo dos choques de petróleo, os pre-
ços estavam supervalorizados e a
Holanda país tratou de exportar sua
nova riqueza. O resultado foi uma re-
ceita enorme em moeda estrangeira,
que, ao desabar sobre o câmbio local,
provocou a forte valorização do florim,
a moeda então vigente. A alta do florim
tirou competitividade do produto in-
dustrial holandês, derrubou os investi-

mentos e afugentou a indústria para o
exterior. Em síntese, a síndrome da
doença holandesa ocorre quando gran-
des exportações de produtos primários
valorizam a moeda nacional e tornam
proibitiva a produção industrial.

Bresser Pereira, além da administração
geral da taxa de câmbio, por meio da
baixa de juros e da compra de reservas,
seria necessário estabelecer um im-
posto de exportação.

Para os economistas do Instituto de

Pimentel: devíamos taxar capital especulativo Lacerda prevê novos saltos qualitativos

Para muitos analistas de peso, como
o ex-presidente do BNDES Luiz Carlos
Mendonça de Barros, o ex-secretário da
Fazenda de São Paulo Yoshiaki Nakano e
o ex-presidente do Banco Central Af-
fonso Celso Pastore, o Brasil corre risco
semelhante na atualidade. Para o eco-
nomista Luiz Carlos Bresser Pereira, a
existência de recursos naturais como os
do Brasil pode se
converter até
mesmo em uma
maldiçãoe levar
ao contágio da
doença holan-
desa. Mas, pode,
evidentemente,
constituir uma be-
nesse quando essa
doença é neutralizada. Para o ex-minis-
tro da Fazenda no governo Sarney, se
trata de uma falha de mercado grave
que exige a intervenção corretiva do
governo. A receita de combate seria
simples: um regime de câmbio flu-
tuante desde que administrado. Para

Estudos do Comércio e Negociações In-
ternacionais (ícone) Sidney Nakao Na-
kahodo e Marcos Sawaya Jank (que re-
centemente assumiu a presidência da
União da Agroindústria Canavieira de
São Paulo - Única), a afirmação de que
o País vive a doença holandesa não passa
de uma falácia, baseada "sobretudo em
impressões, e não em dados analíti-

cos". É o que afir-
mam em "A falá-
cia da Doença
Holandesa no
Brasil", publicado
recentemente.

São vários os
argumentos que
os autores apre-
sentam para de-

fender sua tese: 1) além das commo-
dities, produtos não-commoditizados,
de alta e média-alta tecnologia, conti-
nuam a crescer na pauta de exporta-
ções; 2) mesmo com o crescimento
registrado entre as commodities, o
Brasil soube aproveitar as oportuni-



dades de expansão do comércio mun-
dial; 3) a alta dos preços das commo-
dities não é excessiva. "A alta obser-
vada em 2005 não é diferente de
outros ciclos de alta observados no
passado (1996-97 e fim dos anos
8 0), com exceção do minério de ferro
e do petróleo, o que descarta a pro-
posta de taxação das exportações
deste segmento", escrevem; 4) o au-
mento do quanturn das commodities
exportadas está diretamente relacio-
nado com o aumento da demanda in-
ternacional, por isso o impacto no seu
crescimento; 5) ao mesmo tempo
que registra superávits da balança co-
mercial nos produtos não-commodi-
tizados desde 2002, o País mostra

Na direção oposta

Para a América Latina, Brasil mostra
força e nada de doenças

SEGUNDO ESTUDO elaborado por
Alexandre Schwartsman, economista-
chefe do ABN Amro Real para a Amé-
rica Latina, o peso do mercado latino-
americano no total das exportações
brasileiras de manufaturados subiu de
27% em 2002 para 36% em 2006. En-
tre 2002 e 2006, as exportações de
manufaturados para os países da região
aumentaram US$ 18,3 bilhões, en-
quanto a exportação total desse tipo de
produto subiu US$ 41,7 bilhões. Isso
significa, segundo o estudo, que as im-
portações dos países da América Latina
contribuíram (na margem) com 44%
da alta da venda externa de manufatu-
rados do Brasil.

Entre 1986 e 2002, essa contri-
buição havia sido de 34%. Nesse pe-
ríodo, as exportações de manufatura-
dos subiram apenas US$ 6,2 bilhões
para a América Latina e US$ 18,2 bi-
lhões para todos os países. O estudo
mostra ainda que as exportações brasi-
leiras para os países latino-americanos
estão concentradas em manufaturados
de alto valor agregado, como automó-

uma recuperação do emprego indus-
trial a partir do segundo semestre de
2004. "Por trás da exportação brasi-
leira de commodities há uma rede de
indústrias de insumos, máquinas e
processamento de produtos, além do
apoio de inúmeros serviços de su-
porte", afirmam Jank e Nakahodo.

Outros países emergentes (Chile,
por exemplo) estão aproveitando a
onda internacional favorável na de-
manda por commodities e na liqui-
dez internacional para incrementa-
rem sua indústria. Esse é um bom
cenário para a atuação do BNDES, por
exemplo, que poderia contribuir faci-
litando o financiamento de máquinas
por pequenas empresas, que não con-

Para a Bolívia, exportamos manufaturados

veis, celulares e autopeças. Nas expor-
tações do Brasil como um todo, enca-
beçam a lista de produtos mais vendi-
dos itens como aço, petróleo bruto,
soja em grão, etc.

Segundo Schwartsman, os dados
mostram que o Brasil está longe de
apresentar os sintomas da doença ho-
landesa, como dizem alguns analistas.
"Os números mostram um setor indus-
trial mais vigoroso do que imaginam
alguns pessimistas, que afirmam que o
Brasil vai acabar se tornando um grande
exportador de álcool e outras commo-
dities", diz o economista, que é ex-dire-
tor do Banco Central. (F.T. e F.A.) •

tam com "supplier credit", financia-
mento do país exportador.

Na mesma linha de análise do
ícone, o MDIC atenta que, ao contrário
do que vem sendo especulado, a ex-
portação de manufaturados não está
em queda. "Essa idéia é errada, o que
está havendo é que os básicos estão
crescendo com uma velocidade maior
que os demais produtos", explica Ar-
mando Meziat, diretor de comércio
exterior do MDIC. Ao mesmo tempo,
as exportações de manufaturados tam-
bém estão em crescimento, à propor-
ção de 28% ao ano.

O problema parece ser mais em-
baixo. Além do câmbio, o que contri-
bui para o cenário atual são as condi-
ções externas e o fluxo financeiro
global, atraído pelos altos juros inter-
nos. E difícil quantificar a extensão
do superciclo de crescimento das
commodities promovido pelo aqueci-
mento da economia asiática, assim
como a capacidade de o dólar reen-
contrar o seu valor de equilíbrio pelas
vias naturais de condições de oferta e
demanda da moeda. Com doença ho-
landesa ou não, temos, antes, a nossa
própria doença brasileira.

Produtividade
A melhor vacina contra a moléstia seria
derrubar o custo Brasil (baixar impos-
tos, juros e despesas com infra-estru-
tura) , para o produto industrializado não
perder competitividade, e conquistar
acesso a novos mercados, por meio de
acordos comerciais com os países ricos.

O desempenho da indústria
brasileira revela que ela não é capaz de
dar resposta em produtividade na ex-
tensão requerida pela atual taxa de
câmbio, afirma o professor da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), David Kupfer. "Uma parcela
importante das empresas não está capi-
talizada para um salto modernizante. E
o conhecido círculo vicioso no qual o
baixo dinamismo do mercado interno,
a pressão crescente dos produtos im-
portados e a redução da rentabilidade
das exportações minam os incentivos
para os investimentos das empresas,
sem os quais diminui a resposta em



produtividade, sem a qual diminui a ca-
pacidade de conviver com a taxa de
câmbio valorizada", afirma.

Para Antônio Corrêa de Lacerda, do
Departamento de Economia da PUC-SP, a
atual conjuntura da economia brasileira
revela chances de melhor desempenho.
O economista considera inegável o fato
de as empresas ligadas às commodities
estarem, ao longo dos últimos cinco
anos, gerando expressivas condições de
crescimento em segmentos importantes
como papel e celulose, mineração e side-
rurgia, petróleo e gás, por exemplo; ao
passo que setores ligados à demanda in-
terna, como construção civil, também
apresentam um bom desempenho,
mesmo que em função dos avanços no
sistema de crédito e financiamento.

De qualquer forma, ressalva Lacerda,
se faz necessário fomentar setores mais
dinâmicos e sofisticados da indústria na-
cional, que incorporem altos valores
agregados aos produtos. "Para isso, além
das já mencionadas condições sistêmicas
de competitividade, é preciso criatividade
na elaboração de políticas e estratégias de
desenvolvimento. Há uma crescente dis-
puta entre países, no que toca a sua posi-
ção na nova divisão internacional do tra-
balho. Os postos de liderança serão
daqueles que conseguirem implementar
uma estratégia ativa de desenvolvimento
e inserção externa. Algo que depende de
uma articulação entre Estado, universida-
des e empresas", avalia.

E, neste rol de condições, por en-
quanto, o Brasil não se encaixa, prosse-

gue Lacerda. "Podemos ser muito mais
do que um destacado produtor de com-
modities na cadeia produtiva mundial,
como ilustram alguns poucos, porém
bem-sucedidos exemplos de sucesso
brasileiro em áreas sofisticadas, como a
aeroespacial e a de motores, entre ou-
tras. Há ainda os avanços obtidos com a
inovação em produtos tradicionais, da
mesma forma importantes, como os ca-
sos da extração de petróleo em águas
profundas, celulose, carnes, soja e, mais
recentemente, o etanol. O Brasil tem a
chance de não dispensar suas vantagens
comparativas naturais, mas, ao contrá-
rio, fazer uso dela para dar novos saltos
qualitativos, sem esquecer as áreas no-
vas, que vão definir sua posição na ca-
deia produtiva global", conclui. • •
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