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Com o fim da greve dos auditores da Receita, País vende US$ 19,306 bilhões e superávit vai a 
US$ 4 bi  
 
Ajudadas pelo fim da greve dos auditores da Receita Federal, as exportações mostraram 
recuperação em maio e atingiram o maior valor mensal da história, de US$ 19,306 bilhões. 
Esse resultado elevou o superávit comercial que, pela primeira vez neste ano, teve 
desempenho mensal melhor na comparação com idêntico mês de 2007. O saldo atingiu US$ 
4,077 bilhões, ante US$ 3,853 bilhões em maio de 2007. As importações também tiveram cifra 
mensal inédita, de US$ 15,229 bilhões.  
 
Embora o resultado tenha sido influenciado pela regularização dos registros de exportação, 
que foram interrompidos pela greve de 54 dias dos auditores, encerrada em 12 de maio, o 
secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Welber Barral, disse que há 
uma clara recuperação das exportações, sobretudo em razão dos preços internacionais das 
commodities.  
 
Segundo ele, o impacto da greve nas exportações foi de US$ 1,2 bilhão. Esse valor foi 
registrado em maio, mas os embarques ocorreram em abril. Barral disse que, mesmo 
excluindo esse residual, as vendas externas em maio continuam recordes. “É uma retomada 
expressiva”, disse. 
 
No ano, as vendas externas somam US$ 72,05 bilhões, com alta de 22,2% ante o período de 
janeiro a maio de 2007. Até abril de 2008, a alta acumulada das exportações era de 13,6%. 
Os produtos que mais contribuíram para o aumento das exportações no ano foram soja, carne 
de frango, petróleo, aviões, óleo combustível, minério de ferro, farelo de soja, celulose e 
semimanufaturados de ferro e aço. Segundo Barral, em maio houve recuperação das 
exportações em volume. Até abril, o aumento era sustentado pela alta dos preços.  
 
A greve da Receita represou o registro dos embarques de produtos básicos e 
semimanufaturados. Barral disse que, entre os produtos básicos, três foram responsáveis por 
75% do aumento das vendas em maio nesta categoria: petróleo, minério de ferro e soja em 
grão. O efeito da greve fez com que o Brasil tivesse em maio um superávit comercial com a 
China de US$ 700 milhões, mas, no acumulado do ano, o Brasil ainda tem um déficit de US$ 
1,45 bilhão. 
 
O secretário avaliou que, em razão da recuperação das vendas externas, o superávit da 
balança comercial no ano pode melhorar. Até maio, o saldo comercial foi positivo em US$ 
8,655 bilhões, mas esse valor representa uma queda de 47,3% em relação a 2007.  
 
Para Barral, três fatores devem influenciar o aumento das exportações: políticas de estímulo 
da nova política industrial, aumento dos preços internacionais das commodities e início do 
embarque dos produtos agrícolas, que ocorre principalmente entre abril e outubro. Barral 
previu também que o Brasil deve retomar as exportações de petróleo, que caíram neste ano 
em razão da recomposição de estoques da Petrobrás. 
 
Em junho, o Ministério do Desenvolvimento deve aumentar a meta de exportações para 2008, 
atualmente de US$ 180 bilhões. Barral admitiu, porém, que as importações continuam em 
ritmo forte, que desde o ano passado têm derrubado o superávit. Até maio, a alta é de 49,2% 
na comparação com 2007. Elas acumulam US$ 63,4 bilhões. 
 

 
Leia mais: 
 
Preços turbinam vendas  
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O Brasil está se especializando em exportar preços. De janeiro a abril, as vendas externas do 
País só cresceram graças aos preços, que tiveram aumento de 22,1% em relação ao mesmo 
período de 2007. Já a quantidade de serviços e produtos exportados caiu 6,9% no período. 
 
Os dados são da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) e indicam que a 
tendência de deterioração do saldo da balança comercial (diferença entre as exportações e as 
importações) deverá prosseguir nos próximos meses. Pelo lado das importações, tanto os 
preços quanto o volume das compras brasileiras acumularam altas de, respectivamente, 
21,3% e 18,4% no primeiro quadrimestre de 2008. 
 
Segundo Fernando Ribeiro, economista-chefe da Funcex, a quantidade das exportações de 
produtos manufaturados e semimanufaturados está em queda já faz algum tempo, por causa 
da combinação da taxa de câmbio desfavorável com o aquecimento da demanda interna. A 
novidade é que a quantidade de produtos básicos exportados no período também recuou, em 
parte pela greve dos fiscais da Receita. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 jun. 2008, Economia & Negócios, p. B7. 


