
Fábio Alexandre dos santos i Crescimento generalizado das importações
contribui para a produtividade na economia

NÃO BASTA exportar. Para Marcelo
Nonnenberg, doutor em economia
pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e economista da Dire-
toria de Estudos Macroeconômicos
do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), também "o aumento
das importações mostra o fortaleci-
mento da economia".

>Foeo JVo primeiro semestre de
2007, as exportações cresceram 20%
em relação ao mesmo período do ano
anterior. As importações, por sua vez,
cresceram quase 27%. Qual a tradu-
ção desses números?
» Marcelo Nonnenberg As expor-
tações continuam aumentando, apesar
da valorização cambial, graças ao cres-
cimento da demanda mundial e ao au-
mento dos preços internacionais, es-
pecialmente os das commodities. No
caso das importações, é preciso cautela
na vinculação do dinamismo ao câm-
bio apreciado. O real valorizado é
apontado como uma das causas prin-
cipais, mas não explica a totalidade
dessa performance.

>Foco O que mais está implicado no
crescimento das importações?
» Nonnenberg Todas as categorias
de importações, à exceção de com-
bustíveis e lubrificantes, cresceram a
taxas entre 25% e 35% no primeiro
semestre do ano, basicamente graças
à elevação das quantidades importa-
das. Isso pode ser interpretado como
conseqüência tanto da valorização do
câmbio quanto do crescimento da
economia, principalmente no caso de
bens de capital e de matérias-primas.
É importante ressaltar que o forte au-
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mento das importações de bens de
capital facilita a absorção de conheci-
mento e tecnologia, que, por sua vez,
contribui para a elevação da produti-

vidade na economia brasileira, de
forma generalizada. Nesse sentido, a
valorização cambial vem atuando
como um contraponto às ainda muito
elevadas tarifas de importação vigen-
tes em diversos setores da indústria.

>Foco Qual é a perspectiva para o
comércio exterior brasileiro? O
grande crescimento da economia asiá-
tica continuará puxando as exporta-
ções de commodities por muito
tempo?
» Nonnenberg A perspectiva para
os próximos dois anos, talvez, seja de
que esses dois fatores continuem pre-
valecendo (demanda e aumento dos
preços internacionais), inclusive por
causa do crescimento da China. En-
tretanto, com a continuidade da valo-
rização cambial é bastante provável
que os efeitos sobre as exportações
passem a ser mais intensos.

>Foco Fale mais sobre esses efeitos...
» Nonnenberg Apesar de ainda ser
cedo para afirmações categóricas, há
indícios de que, desde março, o ritmo
de crescimento das exportações, cor-
rigidas as variações sazonais, se redu-
ziu substancialmente. Isso pode sig-
nificar, em alguns meses, estagnação
ou até mesmo uma pequena redução
das exportações. Claro que isso de-
penderá também da evolução dos
preços das commodities.

>Foco O Brasil ainda tem um coefi-
ciente de abertura externa reduzido? A
que se deve isso? A participação brasi-
leira no comércio internacional não
deveria ser mais expressiva ?
» Nonnenberg O coeficiente de
abertura da economia brasileira (ex-
portações mais importações sobre o
Produto Interno Bruto), em 2006, atin-
giu 24%, razoavelmente acima dos
19% registrados, por exemplo, em
2000. Apesar dessa evolução, seria de-
sejável que tanto exportações quanto
importações continuassem a crescer em
velocidade superior à do crescimento
do PIB. Entretanto, para um país de di-
mensões continentais como o Brasil,
com urna estrutura produtiva diversifi-
cada, não se deve esperar um coefi-
ciente de abertura tão elevado quanto o
dos países europeus, por exemplo. De
toda forma, durante vários anos, as ex-
portações brasileiras cresceram a um
ritmo inferior ao das exportações mun-
diais, fazendo com que nossa participa-



Loja modelo da Nokia: sabendo importar, Brasil pode absorver conhecimento e sofisticação

cão tenha declinado de cerca de 1,3%
na primeira metade da década de 80
para menos de 0,9% em 2000. Com
todo o crescimento registrado nos últi-
mos anos, nossa participação ainda não
chegou a l,2% em 2005 e 2006.Asus-
tentabilidade de um ritmo veloz de au-
mento das exportações dependerá cada
vez mais do aumento das exportações
de produtos manufaturados com maior
dinamismo global, ou seja, produtos
intensivos em tecnologia.

>Foco Qual o papel dos chamados
itens básicos na pauta de exportações?
» Nonnenberg O aumento das ex-
portações de produtos básicos foi fun-
damental para o crescimento das ex-
portações totais nos últimos anos e é
desejável que isso continue. O Brasil
apresenta vantagens competitivas em
diversos produtos agrícolas e a expan-
são das fontes alternativas de energia,
como etanol e biodiesel, vai reforçar
ainda mais esse quadro.

>Foco Qual a razão para um câmbio
tão apreciado? Trata-se de um pro-
blema estrutural ou conjuntural/po-
lítico?
» Nonnenberg Num cenário de
câmbio flutuante é natural que a taxa
se aprecie ou se deprecie. No caso do

Brasil, aparentemente, as principais
razões para isso são o forte diferencial
entre as taxas de juros domésticas e
internacionais, a redução das incerte-
zas sobre o cenário macroeconômico
(que reduz o risco-país) e a própria

política do Banco Central de comprar
grandes volumes de divisas.

>Foco O Brasil está sofrendo da
chamada doença holandesa?
» Nonnenberg Não. Esse problema
não se coloca no Brasil.

>Foco Então, o que ocorre?
» Nonnenberg A doença holandesa
surge em razão de um forte aumento
das exportações de um ou dois produ-
tos, normalmente intensivos em recur-
sos naturais. Por causa disso, a taxa de
câmbio se aprecia fortemente, estimu-
lando as importações e contraindo a
produção industrial. E o País tende a se
especializar principalmente na produ-
ção desse bem, em detrimento dos de-
mais. O problema ocorre quando, por
alguma razão, o preço internacional
desse bem cai. No caso do Brasil, nada
mais distante da realidade. As exporta-
ções cresceram de forma generalizada,
tanto em básicos quanto em manufatu-
rados. E a produção industrial não pa-
rou de crescer, muito ao contrário.

>Foco Qual o caminho para a ex-
pansão das exportações brasileiras
além dos bens básicos?
» Nonnenberg Mesmo diante da
importância dos itens básicos, o cres-
cimento sustentado a um ritmo veloz
dependerá sempre dos ganhos de
competitividade em produtos de
maior dinamismo no mercado inter-
nacional, que são, regra geral, os mais
intensivos em conteúdo tecnológico.

>Foco Em quais produtos ou setores
o Brasil apresenta mais condições de
se destacar no comércio internacional?
» Nonnenberg A curto prazo, ape-
nas commodities ou outros produtos
intensivos em recursos naturais. Acre-
dito que haja grandes oportunidades
com o etanol e o biodiesel. A médio e
longo prazos, desde que os incentivos
corretos sejam dados, é possível par-
ticipar mais ativamente de algumas
cadeias globais de produção em pro-
dutos e setores mais dinâmicos,
como é o caso, hoje, da indústria ae-
ronáutica e telefones celulares. • •
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