
Ameaça no comércio exterior 
Ubirajara Loureiro 
 
O despontar do gigante chinês no mercado global, com uma demanda quase inesgotável por 
recursos energéticos e matérias-primas, já começa a projetar uma sombra sobre o 
desenvolvimento da balança comercial brasileira, segundo indica estudo da economista Isabela 
Nogueira, doutoranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
 
Esta sombra apareceu justamente em um período de maior desenvolvimento do comércio 
exterior brasileiro, quando se previa que a balança comercial do país (importações + 
exportações) chegasse a 30% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Bem ao contrário, 
este fluxo começou a declinar à medida em que a demanda chinesa elevou as cotações das 
matérias-primas, delineando algo até então impensável: a reprimarização, ou seja, a 
prevalência crescente de produtos primários nas exportações do Brasil.  
 
O detalhamento dessas circunstâncias econômicas é tema do estudo O canto da sereia dos 
termos de troca favoráveis e os riscos de reprimarização das exportações brasileiras, que 
Isabela Nogueira apresenta, neste fim de semana, no 13º Encontro nacional de economia 
política em João Pessoa, na Paraíba.  
 
Falácia econômica  
“Ao contrário do que diagnosticava a literatura tradicional do desenvolvimento econômico 
explica a economista na introdução do trabalho os termos de troca do comércio internacional 
têm se tornado crescentemente favoráveis aos bens básicos. Tal tendência de preços, em 
parte explicada pela demanda chinesa por commodities, de um lado, e por seu impacto na 
relação capital/trabalho, de outro, poderia levar a uma conclusão falaciosa: a de que a 
inserção como fornecedores crescentes de produtos agrícolas poderia ser benéfica ao 
desenvolvimento econômico de determinados países. Na verdade, embute riscos de 
reprimarização da pauta exportadora brasileira que, em termos de participação relativa por 
valor agregado, voltou a parecer-se com aquela dos anos 80”.  
 
É verdade que a receita cambial com as vendas brasileiras no exterior continua crescendo, 
mas na contramão de todos os esforços para sofisticar e agregar valor aos produtos de 
exportação, com abandono da antiga tese de que o país deveria ser o celeiro do mundo.  
 
Isabela Nogueira explica que a deterioração dos termos de troca dos produtos agrícolas no 
mercado mundial era um dos pilares fundamentais na defesa da necessidade de 
industrialização. Isto porque os preços das matérias-primas baixavam continuamente, 
obrigando os produtores a exportarem volumes crescentes para manterem a mesma receita 
cambial. A solução, segundo diagnosticavam economistas agrupados na Comissão Econômica 
para a América Latina, da ONU (Cepal) entre as décadas de 40 e 70, lembra Isabela Nogueira, 
seria o desenvolvimento da capacidade própria de processamento das commodities, como 
alternativa para escapar da condição de eterno fornecedor dos países desenvolvidos.  
 
Entretanto, ao contrário do que previam expoentes da Cepal como Celso Furtado e Raul 
Prebisch segundo discorre a economista da UFRJ a dinâmica de restrição externa que tendia a 
aprisionar na condição de subdesenvolvimento países com perfil semelhante ao do Brasil, 
alterou-se substancialmente, em função do crescimento estrondoso da demanda por 
commodities, em grande parte puxada pela China.  
 
“Em termos práticos continua a economista em seu trabalho os preços dos produtos agrícolas 
em rápida tendência de alta têm garantido expressiva folga para as contas externas nos 
últimos anos”. Assim, apesar de ter registrado déficit de US$ 7,8 bilhões na balança de 
manufaturas em 2007, o Brasil fechou o ano com superávit comercial de US$ 40 bilhões, 
assegurado pelos produtos básicos.  
 
Risco de equívoco  
Isabela Nogueira adverte em seu estudo que essas tendências dos últimos anos poderiam 
levar à grave e equivocada conclusão: a de que países como o Brasil deveriam abandonar a 



tese de Prebisch e Furtado, de que o desenvolvimento sustentado depende do processo de 
industrialização. E de que, ao contrário, poderiam consolidar-se em suas “vantagens 
comparativas naturais” de produtores e exportadores de produtos primários.  
 
O ponto crítico, destaca a economista, é que não só os valores das commodities estão sempre 
sujeitos a súbitas reversões de demanda e preços, como também reprimarizar a pauta reabre 
a discussão sobre a existência, ou não, de uma desindustrialização prematura no Brasil. 
 
 
Leia Mais: 
 
Mudança deixa indústria na linha de fogo 
 
Vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (ACEB), o economista José 
Augusto de Castro também se preocupa com o crescimento do volume das matérias-primas 
nas exportações.  
 
- A partir de 2000, a participação das manufaturas na pauta de exportação do Brasil é 
declinante. Isto é um dado concreto e se deve, em boa parte, à chegada da China como 
grande consumidor no mercado mundial. Isto é uma vulnerabilidade para o país pois, embora 
a receita de commodities tenha aumentado, os fornecedores ficam à mercê da oscilação das 
cotações internacionais - afirma José Augusto de Castro.  
 
Competição prejudicada  
- O Brasil hoje depende menos dele e mais do mercado externo. 65% de nossa pauta de 
exportação são commodities, cujo preço oscila livremente - diz o economista. - Sobre os 35% 
restantes, teoricamente temos controle, pois a iniciativa de vender, definir preço e quantidade, 
é do exportador. Só que, em função da taxa de câmbio, podemos ficar sem o controle também 
sobre estes 35%, pois estamos perdendo competitividade. O estudo da economista Isabela 
Nogueira é verdadeiro, pois no ano 2000 nossas exportações de manufaturados eram 59% da 
pauta, e caíram até chegarem a 52,2% em 2007. Em contrapartida, os produtos básicos, que 
representavam 22,8% em 2000, em 2007 atingiram 32,1%, quase 10 pontos percentuais a 
mais - explica.  
 
Além disso, segundo o vice-presidente da ACEB, o câmbio que prejudica o comércio de 
manufaturados, balizando a competitividade, é fator secundário diante dos atuais patamares 
das cotações das commodities. Qualquer que seja a taxa de câmbio, o Brasil exportará 
commodities.  
 
Reforma necessária  
Nesse quadro, de acordo com Castro, aumenta a necessidade de uma reforma tributária. “O 
sistema tributário brasileiro onera especialmente a exportação de manufaturas. Embora a 
exportação final seja isenta de tributos, o manufaturado indiretamente é tributado na cadeia 
produtiva, sem possibilidade de recuperação: o custo de mão-de-obra, a CSSL cumulativa; 
com o PIS/Cofins, ICMS, é a mesma coisa. Esta é uma das razões que fazem as importações 
crescerem muito: para fugir do imposto, as empresas passaram a importar, usando o draw 
back, que evita a tributação em cadeia.  
 
- Então, por mais que o governo não admita, nós estamos plantando uma sementinha de 
desindustrialização. O problema só não é maior porque o mercado interno do Brasil é grande, 
e as empresas podem viver apenas com ele. Mas, se formos verificar, nos últimos dois anos, 
quase todas as empresas que vieram para o Brasil com foco no mercado externo estavam na 
área de commodities, como celulose e minério de ferro, para exportação, no máximo, de semi-
acabado. Numa hipótese pessimista, se o mercado interno entrar em colapso, a sementinha da 
desindustrialização começará a germinar, porque as empresas não teriam escala, e haveria um 
volume maior de importações - explica Castro, que esclarece mais:  
 
- É só ver as estatísticas para observar que as exportações em relação ao PIB estão caindo, 
enquanto as importações passaram de 9,5% do PIB em 2005; 10,12% em 2006; 10,48% em 



2007 e 11,1% em 2008. Em conseqüência, a balança comercial (importações + exportações) 
diante do PIB não responde à expectativa de que atingiria 30% do PIB: 25% em 2005; 
25,34% em 2006; 24,44% em 2007 e 23,7 em 2008 - emenda Rabelo de Castro.  
 
- A situação só não é mais grave porque o mercado interno é forte e garante que a sementinha 
da desindustrialização não germine tão cedo - diz o vice da ACEB. 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 maio 2008. Economia, p. E5. 
 


