
Ao longo dos últimos 60 anos, o co-
mércio exterior brasileiro passou por

mudanças significativas. Em 1947, o café
era o principal produto de exportação do
Brasil, quase 80% do total exportado pelo
país. Em 2006, a participação do café nas
exportações totais caiu para 2,2%. No ano
de 1964, as exportações de manufaturas
explicavam 6,2% do total exportado pelo
país; em 2006, esse percentual pulou para
54%.

O saldo da balança comercial passou
por cinco fases distintas. Nos anos de 1947
a 1964, os resultados são majoritariamente
superavitários. Entre 1965/1980, os saldos
tendem a ser negativos e entre 1981/1994
são sistematicamente superavitários. Nos
anos de 1995 a 2000, os saldos voltam a
ser deficitários e, a partir de 2001, supe-
ravitários.

A participação das exportações brasilei-
ras no comércio mundial caiu de 2,4% para
1,1%, entre 1947 e 2006 e as importações
de 1,7% para 0,8%. No entanto, aumentou
o grau de abertura da economia brasileira
(a soma das exportações e importações

dividida pelo produto interno bruto). Era
de 15,3%, em 1950, saltando para 21,4%
em 2006. A participação das exportações
no produto brasileiro aumentou de 9%
para 12,9% e da importação de 6,3%
para 8,6%.

O maior dinamismo de nossas expor-
tações na comparação com o crescimento
médio anual das exportações mundiais
ocorreu nos períodos de 1965/1973,1974/
1980 e 2000/2006. O maior dinamismo
ocorre no último período de 2000/2006,
onde a diferença em pontos percentuais
do crescimento brasileiro e mundial foi de
5,2, seguido pelos anos de 1965/1973 (2,3
pontos) e 1974/1980 (1,5 pontos). Nas im-
portações, a diferença entre o crescimento
brasileiro e o mundial é pequena. É de 0,6
pontos percentuais entre 1974/1980 e de
0,5 pontos entre 1991/1999.

Acordos de comércio entre países e a
integração latino-americana eram questões
destacadas no debate da política de comér-
cio exterior na década de 60 e no início da
década de 70. Esses temas passam a ser
privilegiados, a partir dos anos 90.



A leitura da revista Conjuntura Eco-
nômica, ao longo dos últimos 60 anos, é
uma fonte valiosa de informações para a
compreensão do panorama geral acima
descrito. Destacam-se alguns artigos das
décadas de 50 a 70.

A política de
comércio exterior
Na década de 50, o país registrou superá-
vites comerciais, exceto no ano de 1952.
Os artigos da Conjuntura Econômica,
nesse período, ressaltam a "fragilidade"
desse resultado. As edições da revista de
setembro de 1956 (páginas 11/14) e de abril
de 1958 (pgs. 57/63) ilustram essa questão,
a partir de dois pontos.

O primeiro se refere ao constante temor
de crises cambiais. No imediato pós-guerra
as importações foram liberadas, a entrada
de capital foi reduzida e a demanda das

exportações não tradicionais (manufaturas
de têxteis e siderurgia, por exemplo) asso-
ciada às necessidades da guerra acaba. O
país acumula um déficit estimado em um
bilhão de dólares, no período de 1947/1952
que esgota as divisas ganhas no período
da guerra. O crescimento econômico da
segunda metade da década de 50 exige
aumento das importações e, apesar da
entrada dos investimentos diretos asso-
ciados à expansão da indústria de bens
duráveis (em especial, automobilística), a
perspectiva de uma crise cambial era um
tema constante.

O segundo ponto é a orientação da
política de comércio exterior. "Até agora
temos insistido em adotar uma política
de produção nacional em substituição a
produtos de importação. Tão unilateral-
mente enveredamos por esse caminho que,
na realidade, esquecemos por completo as
exportações (pag.14, setembro de 1956)"
A crítica é centrada na política cambial. O
sistema de taxas múltiplas de câmbio insti-
tuído, em 1953, favorecia as importações
consideradas "essenciais" para o projeto
de industrialização do país e penalizava as
exportações. A lógica da política governa-
mental era que um câmbio sobrevalorizado
não diminuísse as receitas das exportações
de café, o principal produto de exportação
do país. O Brasil era o maior produtor de
café e não havia substitutos para o produto.
Outra questão a destacar é que importância
do aumento das exportações era vincula-
da à necessidade de divisas para honrar os
compromissos dos empréstimos e garantir
os fluxos das importações. Os artigos da
década de 50 publicado na revista ressal-
tam, portanto, a relação entre a política
cambial e o potencial de diversificação da
pauta de exportações.



Uma nova fase da política de comér-
cio exterior foi iniciada em 1964. Duas
edições especiais sobre comércio exterior
foram publicadas em maio e abril de 1973
em Conjuntura Econômica que mostravam
as mudanças dessa política. É eliminado o
viés anti-exportador cambial com a intro-
dução da política de minidesvalorizações.
O câmbio nominal passa a ser corrigido
pela diferença entre a taxa de inflação
brasileira e a dos Estados Unidos. Um sis-
tema de incentivos pautado na concessão
de subsídios fiscais e de crédito para as ex-
portações de manufaturas, implantação de
trading companies e para a transferência
para o Brasil de conjuntos industriais em
operação em outros países são exemplos
dessa nova etapa. Em adição, foram criados
instrumentos de financiamento às exporta-
ções e de seguro crédito às exportações. Os
artigos dessas duas edições descrevem além
do sistema geral de incentivo à exportação,
a participação do Brasil no mercado mun-
dial, as relações com os mercados africanos
e com os mercados latinos.

Além das informações descritivas sobre
o comércio exterior nas edições de abril
e maio de 1973 da revista, dois artigos
chamam a atenção pela atualidade das
questões propostas. O primeiro (maio de
1973, pgs. 102/104) analisa a importância
do artesanato como fonte de divisas. Iden-
tifica um mercado potencial nos países de-
senvolvidos para "produtos exóticos". Ao
mesmo tempo, ressalta que o "cuidado
do desenho, apresentação e qualidade do
artigo constituem elementos de capital im-
portância na sua comercialização externa".
Um tema que continua presente na agenda
da política de comércio exterior brasileira.
O segundo (maio de 1973, pgs. 48/49) ana-
lisa a relação entre o comércio exterior e

desenvolvimento econômico. Critica a rela-
ção falaciosa entre a opção de aumento das
exportações e o crescimento do mercado
interno. As exportações significam novos
mercados para as indústrias e, logo permi-
tem maiores ganhos de economias de escala
que beneficiam o mercado interno. Critica
políticas protecionistas. As importações
seriam veículos indutores de aumento da
eficiência das empresas domésticas, atra-
vés da concorrência. Ademais, ampliam o
acesso às empresas de novas tecnologias.
O artigo conclui que "são cada vez mais
importantes os relacionamentos com o
exterior no processo do desenvolvimento
econômico".

O peso dos manufaturados
O resultado mais visível da nova política de
comércio exterior foi o aumento da partici-
pação de produtos manufaturados na pauta
de exportações da ordem de 15%, em 1970



para 45%, em 1980. Entre 1970/1980 as
exportações brasileiras cresceram a uma
média anual de 22,1%, acima da média
das exportações mundiais (20%).

Na década de 80, o tema principal da
política de comércio exterior passou a ser
a produção de superávites comerciais,
dadas às restrições associadas à questão
da dívida externa. A produção de supe-
rávites comerciais foi fruto, em parte,
de maiores restrições às importações e a
intensificação de programas de subsídios
às exportações. Essa diretriz da política
governamental passou a ser questionada,
em especial a partir de meados da década
de 80. Restrições orçamentárias limitavam
a manutenção de programas pautados em
renúncia fiscal e/ou concessões de créditos
subsidiados. Ao mesmo tempo, durante as
negociações multilaterais do Gatt (Acordo
Geral de Tarifas e Comércio) — Rodada
Uruguai do Gatt (1986/1993) — foi ficando
patente que diversos incentivos que faziam
parte do programa de exportações brasi-
leiras não seriam mais aceitos pelas regras
do comércio mundial.

O início da década de 90 na economia
brasileira foi marcado por um cenário de
instabilidade macroeconômica associado
ao processo de aceleração da taxa de
inflação. Do ponto de vista da política de
comércio exterior, o principal evento foi o
programa da Reforma Tarifária de 1990,
que reduziu as tarifas de importações de
uma média de 45% para 14% num prazo
de quatro anos, além de eliminar a proibi-
ção de importações de alguns bens durá-
veis, como automóveis. Do ponto de vista
da política governamental, o crescimento
das exportações seria fruto das reformas
que reduzissem o "custo Brasil" identifica-
do com temas tributários, encargos traba-

lhistas, infra-estrutura, além dos benefícios
da liberalização tarifária.

Entre 1994/1998, as exportações bra-
sileiras cresceram a uma média anual de
4,1% e as exportações mundiais a uma
taxa de 6,3%. A abertura comercial e a
administração de um sistema de bandas
cambiais levaram a uma reversão dos
resultados da balança comercial. A partir
de 1995, déficits comerciais são registrados
atingindo as cifras de US$ 6,7 e US$ 6,5 bi-
lhões em 1997 e 1998, respectivamente.

O tema das exportações não esteve
ausente da agenda governamental. A
crise mexicana no final de 1994 sinali-
zou que a oferta de capital externo para
financiamento dos déficits em transações
correntes não podia ser considerada como
uma variável estável. Sob esse prisma, a
piora na balança comercial, a partir da
implementação do plano da política de
bandas cambiais de julho de 1994, passou
a fazer parte do debate sobre os rumos
da política de exportações. Em 1998, o
governo anuncia o Programa Especial de
Exportações que visava dobrar as exporta-
ções em cinco anos, o que significava que
essas deveriam atingir US$ 100 bilhões,
em 2002. Essa meta só seria atingida em
2005.

Em janeiro de 1999 a taxa de câmbio
passa a operar sob um sistema de câmbio
livre. Considerando a base julho de 1994, a
moeda brasileira se desvaloriza em termos
reais em relação dólar em 27%, no ano
de 1999. Os déficits comerciais caem. A
partir de 2001 a balança comercial passa
a registrar superávites comerciais.

No início do século XXI, o debate so-
bre o comércio exterior brasileiro volta a
privilegiar a ques-tão da diversificação da
pauta de exportações. A baixa participação



do Brasil nas exportações mundiais (1,1%)
é sinal de que o país não participa dos flu-
xos de maior crescimento e de maior valor
adicionado no mercado internacional. O
incentivo às exportações não mais com-
porta a concessão dos subsídios da década
de 70. As questões pendentes da redução
do "custo Brasil", programas de apoio à
comercialização e estímulos à pesquisa e
ao desenvolvimento são os novos itens da
agenda.

A integração
latino-americana
Um leitor interessado no atual debate sobre
o papel da integração sul-americana para
o Brasil deve reler os artigos publicados
na Conjuntura Econômica da década de
60 e início de 70 (março de 1966, abril de
1967, novembro de 1968, agosto de 1969
e março de 1971, entre outros).

"No momento em que aparecem pro-
nunciamentos céticos quanto ao futuro da
ALALC (Associação Latino-Americana
de Livre Comércio) e à conveniência da
integração econômica da América Lati-
na para países corno o Brasil, os dados
anteriormente citados adquirem notória
oportunidade como indicadores do que
poderia significar para a indústria brasi-
leira uma participação ativa na criação de
um mercado regional latino-americano"
(agosto 1969, pgs. 56/57).

Os indicadores mencionados na afirma-
ção acima se referem aos benefícios para a
indústria de ampliação dos seus mercados e
a projetos de integração da infra-estrutura
(compra de energia produzida pela central
hidrelétrica paraguaia de Acaray e inter-
conexão Brasil-Uruguai, a partir da usina
térmica brasileira de Alegrete são alguns
dos exemplos citados). São argumentos

similares aos que hoje defendem o projeto
da União Sul-Americana das Nações.

O tema da integração perde a importân-
cia ao longo dos anos 70. O protecionismo
como motor do modelo de substituição de
importações era desfavorável às negocia-
ções de abertura de mercados. Depois,
as crises do petróleo e da dívida externa
levaram a introdução de novas medidas
protecionistas na região.

O tema dos acordos comerciais volta a
ganhar destaque na década de 90. No ano
de 1991 é instituído o Mercosul. Acordos
de livre-comércio com os parceiros sul-
americanos foram realizados. Iniciam-se
negociações para a criação de uma área
de livre-comércio das Américas (Alca) e
com a União Européia. A primeira já é
"passado" e a segunda continua em ritmo
de espera. Acordos comerciais com a índia,
África do Sul foram iniciados no início da
presente década. Em adição, ganham proe-
minência as negociações multilaterais na
Organização Mundial do Comércio, apesar
dos parcos resultados da atual Rodada de
Doha.

Em suma, ampliou-se a agenda dos
acordos comerciais do Brasil seguindo
a tendência internacional. No entanto,
continua na pauta o debate entre céticos e
otimistas sobre a importância da integra-
ção sul-americana.

Uma nota final
A pauta brasileira de exportações se diver-
sificou, o grau de abertura da economia
aumentou e não se discute mais a falsa
dicotomia entre mercado interno versus
exportações. No entanto, persiste o debate
sobre "o desafio das exportações" devido à
pequena participação do país no mercado
internacional.

Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, v.61, n. 11, p. 67-71, nov. 2007.




