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Foi de apenas 1,3% o crescimento das exportações brasileiras de móveis entre janeiro e julho 
deste ano no comparativo com o mesmo período de 2007. Ainda assim, os números 
representam uma reação em relação ao fechamento do primeiro semestre deste ano quando o 
setor registrou queda nas vendas externas de 0,3% em comparação a igual período do ano 
passado. As vendas para o mercado externo vinham decrescendo mês a mês. Em sete meses, 
o montante foi de US$ 566,5 milhões, ante os US$ 559,1 milhões de 2007. A elevação vem 
principalmente da França, Alemanha e Reino Unido. A forte queda dos EUA tem afetado o setor 
para obter desempenho melhor. O recuo foi de 32,3% até julho (US$ 101,3 milhões em sete 
meses deste ano), a Espanha também se destaca com diminuição de 23,2%, para US$ 27,0 
milhões neste ano. A participação americana, que andou pela casa dos 40% está hoje em 
18%, resultado direto da diversificação e de busca por outros mercados.  
 
O pólo paulista teve o maior índice de crescimento nos sete meses deste ano com alta de 
27,2%, aparecendo na terceira posição em montante, com US$ 90 milhões em 2008, ante US$ 
70,8 milhões o ano passado. Santa Catarina ainda é o maior pólo exportador, com US$ 188 
milhões, mas retração de 9,9% sobre ano passado. O pólo gaúcho, segundo colocado no 
ranking nacional, com US$ 166 milhões de exportações, registrou alta de 5,9% sobre janeiro/ 
julho de 2007.  
 
Ontem o governo gaúcho transmitiu uma boa notícia: autorizou a liberação de transferência de 
créditos de ICMS para o setor moveleiro. Com esta medida, o segmento poderá usar os 
créditos para quitação de débitos com fornecedores, que, por sua vez, poderão usá-los 
imediatamente para abater de seu imposto a pagar. O saldo acumulado é de R$ 9,5 milhões e 
beneficiará 260 fábricas do Rio Grande do Sul.  
 
Os créditos poderão ser utilizados no próprio mês da transferência. Antes, estavam sendo 
autorizados para abatimento de ICMS apenas um ano depois, o que inibia a compra de 
matérias-primas, máquinas e equipamentos, pois o prazo para transferência dos valores (pelo 
Estado) era longo demais. A decisão anunciada ontem supera a expectativa do setor, que 
esperava reduzir a liberação dos créditos ao prazo de aproximadamente três meses. 
"Exportadores que utilizavam estes créditos para abater parte da conta de energia elétrica 
desde maio estavam com problemas, pois a concessionária Rio Grande Energia havia enviado 
aviso de cancelamento de contratos para este fim", disse a presidente da Associação das 
Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs) Maristela Longhi.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8, 9 e 10 ago. 2008, Indústria, p. C4. 


