
pauta de exportação do
Brasil para a União Euro-
péia (UE) mudou. E para
melhor. O Pais já não é
mais apenas um tradicio-
nal fornecedor de commo-
dities agrícolas para os

europeus. Desde 2003, vem aumen-
tando fortemente suas vendas de
manufaturados. Em quatro anos, as
exportações desses produtos passa-
ram de USS 6,8 bilhões para US$ 16,3
bilhões. No ano passado, o Brasil ven-
deu mais bens industriais para a UE
do que para os Estados Unidos, que
importaram USS 15,8 bilhões.

As vendas de aviões da Embraer
para a União Européia somaram USS
1,07 bilhão, um crescimento de 46%
em relação a 2006. E as exportações
de plataformas de petróleo totaliza-
ram USS 555,7 milhões.

Com a ajuda significativa dos ma-
nufaturados, o Brasil exportou, em
2007, um total de USS 40,4 bilhões

para a União Européia, um aumento
de 30% em relação a 2006. Um levanta-
mento feito por economistas do De-
partamento de Relações Internacio-
nais e Comércio Exterior (Derex) da
Fiesp destaca as principais mudanças
na pauta de exportação para a UE, to-
das relacionadas com a agregação de
valor nas vendas do agronegócio.

As preparações em conserva de

carne de frango, por exemplo, tiveram
um incremento de 6.236,7% nesta
década, segundo Pedro Pedrossian
Neto, supervisor de análise econômi-
ca do comércio exterior. Ele chama a
atenção para os óleos de soja vendidos
em recipientes. Em 1997, o Brasil não
vendia esse produto para os europeus.
No ano passado, as vendas desses
óleos somaram US$ 278,7 milhões. Era
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relação aos óleos de soja em geral, o
fornecimento brasileiro para a União
Européia subiu de US$ 87,5 milhões
em 1997 para US$ 401 milhões em
2007. Como se sabe, o Brasil é um tra-
dicional exportador de grãos e farelos
para a UE, não de produtos processa-
dos, que agora crescem em importân-
cia na pauta para aquela região. Os
europeus estão comprando mais eta-

nol do Brasil: o crescimento das ven-
das foi de 4.527,2% em 2007, o equiva-
lente a USS 420,6 milhões,

Cliente VIP. O mercado europeu é
um dos principais clientes brasileiros.
Como se vê, a indústria tem fornecido
produtos de maior valor agregado
para o velho continente. Isso se deve
ao crescimento da economia dos 27

países do bloco, ao aumento da com-
petitividade em função da melhor pari-
dade entre o real e o euro e à elevação
de preços das commodities agrícolas
e minerais.

No caso das aeronaves, o bom de-
sempenho da Embraer se atribui não
somente à competitividade mas a uma
transformação em curso na organiza-
ção de mercado. A Europa está se apro-
ximando do modelo norte-americano,
que reserva espaço para a aviação
regional. 'Também o quadro de con-
corrência no mercado europeu evoluiu
entre 1998 e 2007. Pelo menos duas
empresas que concorriam diretamente
com a exportadora brasileira saíram do
mercado, de tal forma que a competi-
ção na Europa envolve principalmente
o Brasil e o Canadá", explicam os eco-
nomistas Sandra Rios e Pedro da
Motta Veiga, do Centro de Estudos de
Integração e Desenvolvimento (Cin-
des), no estudo Exportações de Produ-
tos Manufaturados do Brasil Para a
União Européia: Percepções Empresa-
riais. Com isso, abre-se uma janela de
oportunidades para a Embraer na UE.

De acordo com o estudo, a partici-
pação dos manufaturados nas exporta-
ções brasileiras para os Estados Unidos
caiu de 77% no período 2000-2001 para
70% entre 2005 e 2006, enquanto au-
mentou a participação desses produtos
nos embarques para a União Européia
de 38 para 41% naquele biênio.

Aumento de volume. Os especialistas
avaliam o bom desempenho exporta-
dor de UIÍL país principalmente pelas
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quantidades exportadas, porque uma
ampliação das vendas externas via
preço não garante geração de empre-
go. No caso das vendas brasileiras para
a União Européia, aumentaram os valo-
res e também os volumes. "Do cresci-
mento de 30% das exportações para
aquele bloco, metade tem relação com
preço e metade com quantidade", diz
Fernando Ribeiro, economista-chefe da
Fundação Centro de Estudos de Co-
mércio Exterior (Funcex).

Segundo ele, houve um crescimen-
to de 19% em quantidade nas exporta-
ções de produtos do agronegócio. Os
destaques foram café, carne de fran-
go, produtos agrícolas com beneficia-
mento (cresceram 41% em quantidade
e 27% em valor) e óleos vegetais (com
um aumento de preço de 19%).

Os principais clientes do Brasil no
bloco europeu continuam sendo os 15
países tradicionais da parte ocidental.
Para eles, o aumento das exportações
brasileiras foi de 31,7%, de acordo
com a Funcex. A Alemanha garantiu
um crescimento de 26,7%; Bélgica-
Luxemburgo, de 29,7%; Espanha, de
49,2%; e França, de 30%. "A participa-

ção dos outros 12 que entraram na
UE a partir de 2004 foi pequena, não
chega a US$ 2 bilhões", nota Ribeiro.

Em termos reais o valor é pequeno,
mas para todos aqueles países tem havi-
do aumento. "No agregado, a contabili-
dade revela um resultado importante",
afirma Welber Barrai, secretário de Co-
mércio Exterior do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC). De acordo com ele,

houve uma descoberta do Leste Eu-
ropeu pelo exportador brasileiro. Para
a Lituânia, os embarques somaram US$
30 milhões, um aumento de 662%. Para
a Bulgária, cresceram quase 400%, pas-
sando para USS 40 milhões.

"O Brasil tem vantagens competiti-
vas", diz Barrai, referindo-se, por exem-
plo, às exportações de carne de frango.
No segmento de industrializados, os
embarques desse produto foram de
155 mil toneladas, com receita de
US$ 402 milhões; e no de carnes salga-
das, de 124 mil toneladas, com receita
de US$ 356 milhões. Em ambos, a
União Européia foi o principal cliente.
Uma das razões, lembra Barrai, é que o
Brasil ganhou uma disputa na Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC)
contra a UE relacionada a frango salga-
do e recebeu uma cota de exportação.
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Ocupamos espaços que eram de
outros países, como a Tailândia. Outra
questão pontual, como a doença da
vaca louca na Europa, também explica
o crescimento das vendas de carne
bovina do País.

Câmbio. Há uma diversificação gran-
de da pauta exportadora, e o cresci-
mento dos embarques segue uma
tendência firme, independentemente
da taxa de câmbio, segundo o secretá-
rio de Comércio. Um produto como o
avião tem baixa elasticidade, mesmo
com o aumento de preço em dólar
continua sendo exportado.

Ribeiro, da Funcex, atribui grande
importância à questão cambial para
explicar o aumento das exportações
brasileiras para a Europa. Como o
Brasil, o bloco europeu "está sofrendo

valorização de seu câmbio, o que acaba
impactando as importações". Em 2007,
o crescimento das importações na área
do euro, incorporando preços, foi de 10
a 12%. "O aumento é significativo. A
Europa nunca cresce muito rapida-
mente, e uma expansão de 12% nas
importações contribui para o Brasil
ganhar espaço naquele mercado", diz.

Com a desaceleração da economia
norte-americana, o Brasil tenderá a

exportar menos para os Estados Uni-
dos, mas, na opinião de Ribeiro, isso
não significa que poderá compensar
vendendo mais para o mercado euro-
peu. "A Europa tende a ser bastante
afetada, e seu ritmo de crescimento
será menor, o que poderá levar a uma
queda nas exportações brasileiras. O
Brasil precisa buscar mercados que
estão sofrendo menos e continuar com
seu trabalho de diversificação." mim
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