
Cliente dos EUA corta pedidos para exportador brasileiro  
Raquel Landim 
 
A desaceleração da economia dos Estados Unidos provocou queda nas encomendas para os 
exportadores brasileiros de manufaturados. Para a União Européia (UE), os embarques seguem 
fortes, mas o clima é de apreensão, a medida que o bloco é contaminado pela crise americana. 
O enfraquecimento da demanda nos países ricos é mais um fator negativo para as 
exportações, que sofriam com a valorização do real, que reduz a competitividade dos produtos 
nacionais, e com o aquecimento da economia local, que limita o excedente disponível para 
vender no mercado externo.   
 
As encomendas de clientes americanos recuaram entre 5% e 10%, dependendo do produto, 
para a fabricante de autopeças Robert Bosch, relata o vice-presidente, Besaliel Botelho. "Com 
a queda de venda de veículos nos EUA, já experimentamos efetivamente redução no volume 
exportado de autopeças", disse o executivo. "Também estamos avaliando com preocupação o 
mercado europeu, mas a redução da demanda ainda não é visível"., afirma.   
 
Botelho conta que a empresa perdeu contratos na Europa para fornecedores dos países do 
Leste Europeu, como República Tcheca e Eslovênia, mas o motivo foi a falta de 
competitividade por conta do câmbio valorizado e não a redução da demanda. De acordo com 
o executivo, as exportações da filial brasileira da Bosch devem representar entre 32% e 34% 
do faturamento este ano, um percentual inferior ao recorde de 45% em 2005.   
 
As vendas brasileiras de manufaturados para os Estados Unidos recuaram 3% no primeiro 
semestre comparado a igual período de 2007, atingindo US$ 7,7 bilhões. Para a União 
Européia, as exportações de manufaturados tiveram bom desempenho, com alta de 15% de 
janeiro a junho. "A desaceleração da economia americana certamente está influenciando. Em 
conjunto com a desvalorização do dólar, esta é uma receita complicada para a exportação 
brasileira", disse Fernando Ribeiro, economista da Fundação Centro de Estudos do Comércio 
Exterior (Funcex).   
 
O desempenho só não foi pior por conta dos reajustes promovidos pelas empresas. Enquanto o 
preço subiu 19%, a quantidade embarcada para os EUA caiu 13% de janeiro a março em 
relação ao primeiro trimestre de 2007, conforme os dados mais recentes da Funcex. O volume 
exportado para o maior mercado do mundo recuou em quase todos os setores no período, com 
destaque para máquinas e tratores (-17%), material elétrico (-18%), calçados (-24%) e 
automóveis (-60%). Na Europa, o volume cedeu quase 10% no primeiro trimestre, mas o 
preço avançou 23%.   
 
O diretor comercial da fabricante catarinense de cerâmica Portobello, Mauro do Valle Pereira, 
diz que nos últimos 18 meses houve queda de 40% no volume exportado para os Estados 
Unidos, que representavam 50% das exportações da empresa até 2006. Neste ano, 
representará 30%.   
 
Uma das estratégias para combater a queda nas vendas é direcionar o foco no segmento 
comercial americano. "Os grandes projetos não foram afetados. Acabamos de fazer uma 
entrega para um resort em Las Vegas", exemplifica o executivo. A empresa começou a 
reestruturar as operações nos Estados Unidos, onde mantém uma subsidiária, diminuindo a 
participação do segmento de residências no seu mercado de atuação e ampliando a fatia de 
empreendimentos de maior porte da área comercial. Essa área representava até 2006 cerca de 
20% das vendas e deve passar a 60% no fim de 2008.   
 
Segundo Julio Callegari, economista do JP Morgan, estão evidentes os sinais de desaceleração 
da economia dos Estados Unidos, provocado pela explosão da bolha do mercado imobiliário e 
pela crise financeira. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA deve crescer apenas 1% no 
terceiro trimestre anualizado, voltando para o fraco ritmo do início do ano. No segundo 
semestre, o PIB chegou a subir 2,2%, graças ao pacote de estímulo fiscal do governo Bush e 
aos cortes de juros promovidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).   
 



"O fato novo é que a crise começa a se espalhar para Europa e Japão", disse Callegari. No 
primeiro trimestre, essas economias pareciam imunes ao contágio. O PIB anualizado chegou a 
subir 2,9% na zona euro e 4% no Japão nesse período. Com o fraco desempenho da Alemanha 
e o enfraquecimento da produção industrial japonesa, as projeções ficaram sombrias. Segundo 
o JP Morgan, o PIB europeu deve recuar 0,8% no segundo trimestre e estagnar no terceiro 
trimestre. No Japão, a queda pode chegar a 3% ainda no segundo trimestre.   
 
A desaceleração da economia mundial, especialmente a dos Estados Unidos, foi uma surpresa 
desagradável para os produtores de gesso do Nordeste. "Conquistar o mercado americano 
demora. Quando nos preparamos, chegou a recessão", contou Hilberto Pereira Alencar, diretor 
da Brazilian Gypsum, um consórcio de 26 fabricantes de gesso que se uniram para exportar e 
abriram uma filial nos EUA. O empresário conta que os embarques para os americanos caíram 
pela metade. A construção civil é um dos setores mais atingidos pela crise.   
 
De acordo com Alencar, as empresas brasileiras encontraram uma maneira de amenizar o 
problema e manter o investimento nos Estados Unidos. Em parceria com construtoras 
americanas, que fugiram da crise e partiram para o exterior, os fabricantes brasileiros de 
gesso começaram a exportar para Aruba e Costa Rica. No próximo mês, devem fechar um 
contrato de exportação de mais de US$ 10 milhões para uma construtora americana que 
realiza uma obra na Nicarágua.  
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Calçadistas conseguem reajustar preços para Europa  
Sérgio Bueno  
 
A desaceleração da economia global e a valorização continuada do real estão exigindo um 
esforço extra dos exportadores de calçados para manter os níveis de encomenda e conseguir 
repassar pelo menos parte do impacto da variação cambial sobre as margens obtidas no 
exterior. O problema é maior nos Estados Unidos, porque os importadores locais privilegiam 
preço e dão preferência para os produtos da China, diz o presidente da Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Milton Cardoso.   
 
Segundo os dados consolidados pela entidade, já no primeiro semestre as exportações para os 
EUA caíram 31,2% em comparação com o mesmo período de 2007, para US$ 258,7 milhões. 
O desempenho reduziu a participação daquele mercado sobre embarques totais do Brasil de 
40,1% para 27,2%, ao mesmo em que o preço médio encolheu 18%, para US$ 10,52 o par. 
Os EUA compram produtos mais baratos, que levam a marca do importador, o que afasta 
daquele mercado indústrias que investem nas próprias marcas.   
 
Na Europa a situação é diferente, explica Cardoso. Como os consumidores da região dão 
preferência a produtos "de moda" e têm mecanismos de proteção contra a enxurrada de 
produtos asiáticos, eles ainda toleram algum nível de reajustes. Foram países como Inglaterra, 



Itália, Espanha, Holanda, Portugal e França, além dos sul-americanos Argentina e Venezuela, 
onde o comportamento é similar, que permitiram a alta de 1,5% nas exportações totais nos 
seis meses, para US$ 951,1 milhões, apesar da queda de 2% em volume, para 89,5 milhões 
de pares.   
 
Mas mesmo entre os europeus o espaço para remarcações acabou, diz o presidente da Bibi, 
fabricante de calçados infantis, Marlin Kohlrausch. Segundo ele, que também exporta para a 
América Latina e um volume "inexpressivo" para os EUA, o mercado externo está 
desacelerando e deve representar 20% das vendas totais da empresa no segundo semestre, 
ante 30% no primeiro. Até junho, a empresa havia conseguido aumentar os preços em dólar 
em até 30% e na média do ano os embarques ficarão com uma fatia de 25% da produção de 
3,1 milhões a 3,2 milhões de pares.   
 
A West Coast abandonou o mercado americano há cinco anos e concentrou-se em países da 
América do Sul, Europa e Oriente Médio, diz o gerente de marketing, Sérgio Baccaro Júnior. 
Conforme o executivo, a empresa vem conseguindo aplicar reajustes de no máximo 5% nas 
renovações de coleções e mesmo assim vem operando com margem quase zero nas 
exportações para não perder espaços conquistados no exterior. A empresa deve produzir de 
2,6 milhões a 2,7 milhões de pares neste ano, ante 2,4 milhões em 2007, sendo 30% 
destinados ao mercado externo.   
 
A Piccadilly conseguiu, a muito custo, convencer os importadores europeus, latino-americanos 
e do Oriente Médio a aceitarem reajustes de cerca de 8% em média desde janeiro, relata o 
diretor-presidente, Paulo Grings. Em compensação, ele prevê uma elevação do volume 
embarcado para 3 milhões de pares neste ano, ante 2 milhões em 2007, ao mesmo tempo em 
que a produção total deve passar de 7 milhões para 8,9 milhões de pares. Segundo Grings, as 
encomendas para o mercado externo são fechadas em agosto e em junho e julho elas ficaram 
em níveis 50% acima do mesmo período de 2007.   
 
Dados da Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmicas para Revestimento (Anfacer) 
mostram que a desaceleração americana nas vendas das indústrias brasileiras foi sentida pelas 
cerâmicas exportadoras brasileiras: as vendas aos EUA no primeiro semestre deste ano caíram 
30%, totalizando US$ 47,7 milhões ante US$ 67,4 milhões no primeiro semestre de 2007. Se 
comparada com os números do primeiro semestre de 2006, a situação é ainda mais 
complicada: recuo de aproximadamente 50%. Para o setor, os números refletem 
principalmente a conjuntura do mercado de novas residências, que está parado.   
 

 
Leia mais: 
 
Setor cerâmico vê vendas a americanos caírem 30%  
Vanessa Jurgenfeld  
 
Dados da Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmicas para Revestimento mostram que a 
desaceleração americana nas vendas das indústrias brasileiras foi sentida pelas cerâmicas: as 
exportações aos Estados Unidos no primeiro semestre caíram 30%, totalizando US$ 47,7 
milhões, ante US$ 67,4 milhões no primeiro semestre de 2007.   
 
O presidente da Eliane, Edson Gaidzinski Junior, diz que a queda nos Estados Unidos nas 
vendas destinadas a atender a construção de novas residências ficou em torno de 17% no 
semestre e de 5% no mercado de reformas. Como estratégia para ainda manter alguma fatia e 
operar com rentabilidade nos Estados Unidos, a Eliane passou a priorizar o segmento comercial 
e o de reformas, em substituição ao das novas residências.   
 
Antônio Carlos Kieling, diretor-superintendente da Associação Nacional de Fabricantes de 
Cerâmicas para Revestimento, ressalta que há não só uma mudança na forma de operar nos 
EUA, como uma busca por outros mercados, como a América Latina.   
 



No setor têxtil, as exportações para os EUA caíram cerca de 20% no primeiro semestre deste 
ano em relação ao mesmo período dw 2007. As vendas aos americanos somaram este ano 
US$ 188,5 milhões ante US$ 233,5 milhões no primeiro semestre de 2007.   
 
Recente balanço da Karsten mostrou queda de 31,4% na receita de vendas no exterior no 
segundo trimestre, passando de R$ 13 milhões para R$ 8,9 milhões. Luciano Eric Reis, 
presidente da empresa, explica que os EUA e a Europa representam cerca de 40% das 
exportações da Karsten. Ele disse que a empresa já vem fazendo há algum tempo com 
operações de maior valor agregado nesses países, movimento impulsionado pela valorização 
do real ante o dólar.   
 

 
Leia mais: 
 
Produtos básicos garantem exportação recorde  
 
As vendas de produtos básicos para o exterior, como soja, petróleo e carnes ajudaram a 
garantir o recorde nas exportações brasileiras alcançado até julho deste ano. As exportações 
de produtos básicos cresceram 47,9% nos sete primeiros meses do ano, enquanto as vendas 
de industrializados avançaram 16,3%.   
 
Segundo dados da balança comercial brasileira, as exportações e as importações brasileiras 
bateram recorde em julho e também no acumulado nos sete primeiros meses de 2008. Do 
início deste ano até julho, a balança comercial brasileira soma US$ 14,653 bilhões. As 
exportações foram de US$ 111,098 bilhões e as importações ficaram em US$ 96,445 bilhões, 
uma média diária de US$ 760,9 milhões e US$ 660,6 milhões, respectivamente.   
 
Nos sete primeiros meses de 2007, conforme dados do ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o superávit comercial acumulado foi de US$ 23,920 
bilhões, reflexo de vendas de US$ 87,333 bilhões e compras de US$ 63,413 bilhões.   
 
Esses recordes foram puxados, principalmente, pelo aumento de preços no mercado 
internacional. A soja em grão, por exemplo, registrou o maior crescimento de exportações no 
ano (80%). Houve 12% de aumento na quantidade exportada e de 61% no preço.   
 
No caso do petróleo, o efeito do preço fica ainda mais evidente. Houve queda de 17% na 
quantidade exportada e aumento de 96% no preço. Com isso, as vendas brasileiras subiram 
63%, para US$ 6,8 bilhões.   
 
O secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, afirmou que o recorde de julho é também 
reflexo de um fator sazonal, já que as exportações sempre aumentam nessa época do ano, 
impulsionadas pela safra agrícola e pela aceleração da economia. Ele disse acreditar que essa 
tendência se mantenha pelo resto do ano. "A participação das commodities tem aumentado 
muito. Haverá uma continuidade de crescimento das exportações brasileiras. Com isso, 
teremos um importante saldo comercial neste ano", afirmou.   
 
As importações brasileiras continuam crescendo mais que as exportações. Mas houve uma 
desaceleração dessa tendência no mês passado. A taxa de crescimento das exportações 
passou de 24,4% para 27,2% no acumulado do ano entre os meses de junho e julho. Na 
mesma comparação, a taxa de importações subiu de 51,8% para 52,1%.   
 
Apesar do ritmo menor, Barral disse ser difícil reverter a tendência de crescimento das 
importações devido ao aumento dos preços internacionais e ao crescimento da economia 
brasileira. Os dados da balança mostram que 48,3% das importações brasileira são de 
matérias-primas para a indústria. Outros 20% são de máquinas e equipamentos para a 
produção.   
 
Além disso, houve forte crescimento nas compras brasileiras de combustíveis e lubrificantes 
(78%) e de automóveis (115%) no acumulado do ano. "Quase metade das importações 



brasileiras são insumos industrializados. O que torna difícil reduzir as importações em um 
momento de crescimento da economia brasileira", afirmou.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 ago. 2008, Brasil, p. A4. 


