
No ano passado, as exportações brasileiras soma-
ram US$ 160,65 bilhões, um aumento de US$ 22,84
bi lhões em relação a 2006. A União Européia respon-
deu por quase metade da variação no valor exporta-
do (41,1%). A importância do mercado europeu está
concentrada em produtos básicos (minério de ferro,
soja em grão e café, por exemplo) e semimanufa tu ra -
dos (pasta química de madeira e produtos de ferro e
aço}. A União Européia comprou 35,3% do total das
exportações brasi leiras de produtos básicos, 27% das
de semimanufaturados e 19,5% das manufaturas, em
2007. No entanto, na pauta bi lateral (a composição
das exportações do Brasil para a União Européia),
as exportações de manufaturas just i f icam 40,4% das
exportações e a de básicos 45%.

Quais produtos foram os principais responsáveis pela
expressiva contribuição da União Européia para o cres-
cimento das exportações brasileiras, em 2007? A maior
contribuição está associada ao aumento no número de
países-membros? Em maio de 2004 foram incorpora-
dos outros dez (Chipre, Eslovênia, Estônia, Hungria,

Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, República Checa e
República Eslovaca e, em 2007, Bulgária e România).

Oito países (Holanda, Alemanha, Ttál ia , Bélgica,
Espanha, França, Reino Unido e Portugal) respondem
por 90,2% das exportações brasileiras para a União Eu-
ropéia. A contribuição deles para o aumento das vendas
foi de 94,7%. O maior crescimento coube à Holanda
(53,8%), porta de entrada (porto de Roterdã) de grande
parte dos produtos brasileiros na Europa. Destaca-se
também o aumento para a Espanha (49,2%).

Foram analisados os dez principais produtos exporta-
dos para os oito países, o que daria um total de 80. No
entanto, somando os produtos coincidentes, o total passa
para 25, o que mostra o grau de concentração da pauta.
A participação dos 25 produtos no total exportado para
o mercado europeu foi de 51,1% e a contribuição de 63%
para o aumento das exportações.
Ferro — O principal produto de exportação c o minério
de ferro, com participação de 7% e destinado a sete dos
oito países selecionados, seguido da soja (6,2%) e absor-
vida por seis mercados (ver tabela 1). A mais importante
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contribuição para o crescimento das exportações está
associada à comercialização de óleo bruto de petróleo
(8,5%), o terceiro em termos de participação. Em se-
gundo ficou o mi lho cm grãos (7,7%) que registrou um
crescimento de 692,8%. A exportação de carne bovina,
alvo no início de 2008 de exigências relativas a normas
sanitárias, é o oitavo principal produto exportado, mas
registrou baixo crescimento (2,5%) e pouco contribuiu
para o aumento das exportações (0,2%).

Entre os 25 produtos, dez são do setor de manufa -
turas. A maioria é vendida apenas para um mercado,
exceto calçados, laminados de ferro e motores para
automóveis, que teve queda nas exportações. A maior
contribuição entre os manufaturados se deve a venda
para a Holanda de urna plataforma de perfuração/
exploração (5,9%), pois tem alto custo (US$ 555 mi-
lhões) — é possível, no entanto, que a exportação esteja
associada às atividades da Petrobras. O elevado valor
de exportação de aeronaves (US$ 275 milhões) para
um único mercado, o Reino Unido, explica também a
contribuição de 3%. Não incluindo esses dois produtos,
as exportações para a União Européia teriam crescido
28% ao invés de 30,2%.
Comparação — As exportações brasileiras para a União
Européia crescem a taxas acima das registradas para os
Estados Unidos, desde 2003. A única exceção foi em
2005, quando os norte-americanos (12,1%) superaram
os europeus (9,6%). Além disso, enquanto a variação
anual das vendas para os Estados Unidos tem sido bem
menor que as totais do Brasil, para a União Européia os
incrementos são próximos. Assim, em 2003 as expor-
tações totais brasileiras aumentaram em 21,1% e para
a Europa em 20,5%. Em 2004, os aumentos foram de
32,1% e de 31% para o Brasil e a União Européia, res-
pectivamente. A novidade em 2007 foi a grande diferença
entre o aumento do total das exportações (16,6%) e as
destinadas ao mercado europeu (30,2%).

A União Européia tinha uma participação de 34%
nas exportações brasileiras em 1990. Em 2000 esse
percentual era de 28%, caiu para 22,5%, em 2006, e
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subiu para 25,2%, em 2007. O Brasil diversificou os seus
mercados de exportações para os países sul-americanos
e asiáticos, o que ajuda a explicar a queda da União
Européia, ao longo da década de 1990. O aumento do
preço das commodities, que tem um peso importante nas
exportações nacionais para esse mercado, pode explicar
as recentes taxas de crescimento elevadas. No entanto,
até 2006 o crescimento no valor exportado não foi su-
ficiente para elevar a participação do mercado europeu
nas exportações do Brasil.

A elevada contribuição da União Européia para o au-
mento das exportações brasileiras em 2007 é justificada
pelo crescimento das commodities tradicionais nesse
mercado e a inclusão de algumas novas que passaram a
ganhar destaque em anos recentes, como o petróleo e o
milho. Em adição, somente as vendas de uma plataforma
e de aeronave contribuíram 9% para o incremento das
exportações.

A permanência do mercado europeu como o principal

contribuinte para o aumento das exportações brasileiras
irá depender do valor das vendas das commodities e de
"exportações imprevisíveis", como as vendas de plata-
forma de petróleo e de aeronaves. Pouco provável que se
repita os mesmos resultados de 2007.

A motivação desse artigo partiu da observação da ele-
vada contribuição da União Européia para o aumento das
exportações brasileiras em 2007. Além das commodities
tradicionais (minério de ferro, soja, café), óleo bruto de
petróleo e milho contribuíram em 16,3% para o au-
mento das vendas para o mercado europeu. Em adição,
o valor das exportações de dois produtos (plataforma
de exploração e aeronaves) somaram US$ 820 milhões,
contribuindo com 9%.

O que esperar para 2008? Não se arrisca uma previ-
são, mas fica claro que o aumento das exportações para
a União Européia continua dependendo da demanda de
commodities dos oito principais mercados de destino das
exportações brasileiras.
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Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, n. 3, p. 44-46, mar. 2008.




