
Em volume, exportação cai para EUA e UE  
Raquel Landim 
 
Sediada em Bento Gonçalves (RS), a Móveis Carraro perdeu um importante contrato no 
mercado externo no mês passado. A empresa planejava incluir seis produtos nos catálogos da 
Argos, uma das maiores varejistas do Reino Unido. O negócio, que foi alinhavado em março, 
acabou desfeito depois que a crise afetou o mercado britânico. A competitividade da empresa 
também foi abalada pela valorização do euro e pela alta do frete.   
 
"Tínhamos sido prejudicados pelo câmbio. O 'subprime' foi a última paulada", disse Ademar de 
Gasperi, presidente da Móveis Carraro. Ele conta que abandonou o mercado americano ainda 
em 2007 depois do fortalecimento do real. Na América Latina, as vendas seguem robustas, 
mas a concorrência recrudesceu. "A China nem olhava para outros mercados. Hoje está mais 
atenta ao Chile, por exemplo", disse.   
 
A fabricante de móveis é um bom exemplo do que está ocorrendo com as exportações. As 
vendas para os Estados Unidos, que sofriam com o câmbio, caíram mais depois que o estouro 
da bolha imobiliária atingiu a economia. As empresas brasileiras agora assistem assustadas a 
queda dos negócios com a Europa, que foi contaminada no segundo trimestre. São as vendas 
para os emergentes que ajudam a manter os resultados.   
 
Depois de seis anos de robusta expansão, a economia mundial dá sinais de fraqueza e 
prejudica as exportações. Em volume, os embarques para os EUA recuaram 12% nos 12 
meses até junho, uma queda mais agressiva que os 7% de 2007, conforme dados da 
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), elaborados a pedido do Valor. "A 
desaceleração da economia mundial é hoje o fator primordial que prejudica as exportações", 
disse Fernando Ribeiro, economista da Funcex.   
 
Para a União Européia, a quantidade exportada ainda cresceu 3% nos 12 meses até junho, 
mas o ritmo é bem inferior a alta de 14% em 2007. No primeiro semestre em relação a igual 
período do ano passado, a quantidade exportada para o bloco recuou 4,5%. Ribeiro ressaltou 
que os dados de volume permitem excluir o efeito da alta das commodities, que infla as 
exportações. Com o aumento do custo de insumos como o aço, as empresas tiveram mais 
facilidade para reajustar preços . Em valores, as exportações brasileiras cresceram 14% para 
os EUA e 26% para a Europa de janeiro a agosto em relação ao mesmo período de 2007.   
 
A crise do mundo rico tornou as exportações brasileiras mais dependentes dos países em 
desenvolvimento, cujo desempenho continua positivo, mas não se sabe até quando. O país 
está direcionando vendas de commodities para a China e de manufaturados para a América 
Latina. A quantidade exportada para os países do Mercosul cresceu 15% nos 12 meses até 
junho, ritmo similar ao do ano passado. Para a Ásia, o crescimento do volume exportado até 
acelerou: 10% no acumulado do ano até junho, contra 4% em 2007.   
 
"Mantemos um bom desempenho nas exportações, porque diversificamos os mercados no 
momento certo", disse Marcus Amato, gerente de exportação da Gyotoku, fabricante de 
cerâmicas e revestimentos situada em Suzano (SP). As exportações da empresa devem 
crescer 20% em 2008, impulsionadas pelas vendas para América Latina e Oriente Médio. Os 
embarques para os EUA recuaram 50% em dois anos. Na Europa, as vendas caíram entre 30% 
e 40% nos últimos quatro meses. "Tenho contato com uma importante cadeia varejista na 
Europa, que previu um ano bem difícil", disse Amato.   
 
Desde meados do ano passado, quando começou a crise das hipotecas nos EUA, os países 
vivem a iminência da desaceleração global. O Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia 
do planeta recuou 0,2% no quarto trimestre de 2007 e subiu 0,9% de janeiro a março deste 
ano. No segundo trimestre de 2008, avançou 3,3%, conforme revisão divulgada recentemente. 
A economia americana foi estimulada pelo pacote fiscal do governo George W. Bush, pela 
queda da taxa de juros e pela expansão das exportações graças ao dólar fraco. Para os 
economistas do departamento econômico do Bradesco, o efeito dessas medidas está chegando 



ao fim, o que sinaliza um segundo semestre complicado. Prova disso é a queda de 0,7% na 
renda real dos americanos em julho em relação a junho na comparação com ajuste sazonal.   
 
A Europa vinha resistindo bem à desaceleração da economia americana até o segundo 
trimestre. Itália e Espanha já sofriam o impacto desde o início do ano, mas a Alemanha 
sustentava os resultados. No segundo trimestre em relação ao primeiro, a economia alemã 
desacelerou 0,5% e arrastou para baixo a zona do euro, que cedeu 0,2%. No Reino Unido, 
outra economia importante da região e bastante ligada aos EUA, o PIB ficou estável. Segundo 
o Bradesco, o desempenho dos emergentes é "questão-chave" para a balança comercial 
brasileira nos próximos meses. A projeção do banco é uma desaceleração moderada, por conta 
da redução no ritmo de exportações de países como China e Índia para os EUA, mas existe o 
risco de um impacto mais forte.   
 
"Houve uma redução considerável dos pedidos da Europa em maio e junho. Os varejistas não 
quiseram formar estoques por conta da crise", disse Nelson Germann, diretor da Scala 
Serviços de Exportação, agência que intermedia vendas de calçados brasileiros para os 
Estados Unidos e para a Europa. Nos EUA, o empresário tinha perdido mercado por conta do 
câmbio e a crise só agravou o problema. Os pedidos se normalizaram recentemente com a 
troca de estação, mas ele espera um segundo semestre mais fraco que no ano passado.   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Câmbio, petróleo e mercado interno geram importação recorde em agosto  
Arnaldo Galvão 
 
O dólar barato, o petróleo e a demanda aquecida no mercado doméstico fizeram com que o 
valor das importações em agosto (US$ 17,47 bilhões) fosse o maior da série histórica para 
todos os meses. No mês passado, as exportações foram de US$ 19,74 bilhões e o saldo, 
24,8% menor que o de julho, foi de US$ 2,26 bilhões.   
 
Nas comparações das médias diárias, agosto teve crescimento de 65,6% nas compras e 43,2% 
nas vendas. O quadro mais ampliado dos números dos últimos 12 meses mostra que o ritmo 
de aumento das importações (49,4%) é o dobro da velocidade de crescimento das exportações 
(25,5%).   
 



Essa velocidade de crescimento das importações e a manutenção do atual patamar do câmbio 
o dólar foi cotado ontem a R$ 1,64 levam alguns analistas a considerar a possibilidade de 
déficit comercial em 2009, devolvendo ao país um cenário que prejudicou as contas externas 
de 1995 a 2000. O vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José 
Augusto de Castro, é um deles. "Europa e Japão estão em recessão e os Estados Unidos 
desaceleram. Isso empurra a China a reduzir suas importações. Se o Brasil conseguir algum 
superávit no ano que vem, será desprezível", lamenta.   
 
No período janeiro-agosto, a balança comercial do petróleo teve déficit de US$ 5,44 bilhões, 
valor maior que o dobro do mesmo período em 2007: US$ 2,38 bilhões. O secretário de 
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Welber Barral, reconhece que é grande o 
impacto do aumento dos preços internacionais desse produto na balança comercial, mas 
pondera que, em 2004, o peso do déficit da balança do petróleo (US$ 4,24 bilhões) era, 
proporcionalmente, muito maior. Naquele ano inteiro, a corrente de comércio do petróleo 
soma das exportações e das importações foi de US$ 15,71 bilhões. Nos oito meses de 2008, já 
atingiu US$ 36,94 bilhões.   
 
O déficit do petróleo explica um terço da queda do saldo comercial brasileiro no período 
janeiro-agosto. Neste ano, o superávit foi de US$ 16,9 bilhões. Em 2007, foram US$ 27,46 
bilhões. Segundo o governo, cresceram 9%, neste ano, as quantidades importadas de petróleo 
e derivados, mas o valor foi 77% maior. Nas quantidades compradas, os aumentos relevantes 
foram do óleo diesel (36%), do gás natural (21,5%) e do petróleo (1,4%).   
 
Os exportadores brasileiros, principalmente os que vendem produtos básicos, têm sido 
beneficiados pelos expressivos aumentos das cotações das "commodities", ocorridos nos 
últimos anos. Mas a análise das quantidades embarcadas mostra uma perspectiva 
preocupante. No período janeiro-julho, houve queda de 0,6%. A diminuição nos 
manufaturados foi de 3,3% e a média geral foi compensada pelos aumentos de 1,3% nos 
básicos e 1,9% nos semimanufaturados. No lado das importações, no mesmo período, houve 
aumento de 23% nas quantidades, com destaque para as altas de 69,2% nos bens de 
consumo duráveis e 38,9% nos bens de capital.   
 
Castro alerta que os preços das "commodities" vêm subindo desde 2001 e poucos acreditaram 
que essa escalada seria mantida em 2008. "No ano que vem, é muito maior a chance de queda 
nas cotações, o que prejudicaria sensivelmente o Brasil, tradicional exportador de produtos 
básicos", afirma.   
 
Barral admite que o governo preocupa-se em aumentar as exportações ampliando o número 
de empresas envolvidas nessa atividade, diversificando o destino das mercadorias e elevando 
a variedade de produtos com maior valor agregado. Ele garante que vários exportadores vêm 
compensando perdas no mercado americano com vendas em países que não têm tradição em 
comprar mercadorias brasileiras.   
 
Como exemplo, o secretário citou três setores bastante prejudicados pelo câmbio, mas que 
estão reagindo com a busca de novos mercados e a agregação de valor aos produtos: 
vestuário, calçados e móveis. Também diz que a exportação de celulares está sendo retomada, 
com aumentos de 6% na quantidade e 4% nos preços desses produtos para o período janeiro-
agosto.   
 
Além dessa boa reação, Barral ressalta que nos últimos 12 meses as vendas externas 
brasileiras ampliaram-se 25,5%, variação muito acima dos 15,3% previstos para a média 
mundial. "As exportações já passaram de US$ 189 bilhões nos últimos 12 meses e o governo 
está preparando um novo cálculo da sua meta para 2008", informa. O objetivo atual é de US$ 
190 bilhões.   
 
Por outro lado, Castro critica a demora para que as medidas pró-exportação, divulgadas em 
maio, entrem em vigor para estimular pequenas e médias empresas. Os dois exemplos dados 
por ele são duas antigas reivindicações: o drawback verde-amarelo e o consórcio exportador. 



No caso do drawback, será a extensão, para insumos nacionais, da desoneração que existe 
para importados. No consórcio, a maior vantagem será a redução de custos operacionais.   
 
De acordo com as informações do governo, o período janeiro-agosto teve expressivas 
variações nas médias diárias das importações. Para o grupo dos combustíveis, a elevação foi 
de 85,4%, fazendo com que a participação desses produtos aumentasse de 15,8% para 19% 
do total das compras. Nas categorias dos bens de capital (máquinas e equipamentos) e das 
matérias-primas, o crescimento foi de 51,7% e 46,8%, respectivamente. Com relação aos 
bens de consumo, o aumento foi de 46%, com destaque para o salto de 105% dos 
automóveis.   
 
No lado das exportações, o período janeiro-agosto teve predominância do aumento nos 
embarques de produtos básicos (51,6%). Para os bens de maior valor, os crescimentos foram 
de 28,5% (semimanufaturados) e 14,5% (manufaturados). Nesses oito meses, os 
manufaturados tiveram participação de 46,6% no total das exportações. No mesmo período de 
2007, foram 52,6%.   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Governo quer simplificar regras para exportador  
Sergio Leo 
 
Mesmo surpreendido com um desempenho das exportações acima do esperado neste ano, o 
governo lançará, amanhã, um novo programa para facilitar e ampliar as vendas ao exterior. A 
"Estratégia Nacional de Exportação", a ser anunciada pelo ministro do Desenvolvimento, 
Miguel Jorge, coordenará, pela primeira vez, os mais de quarenta órgãos do governo com 
influência no desempenho do comércio exterior, para simplificar procedimentos, melhorar a 
logística de exportações e evitar duplicação de esforços.   
 
"O mais importante é a criação de consensos, no governo, em torno dos mesmos objetivos", 
comentou o secretário de Comércio Exterior, Welber Barral. Embora reconheça que o governo 
poderá rever a meta de US$ 190 milhões para as exportações em 2008, ele explicou que a 
possível nova meta não deve ser definida antes de outubro, quando será possível ter 
informações mais claras sobre as vendas externas de produtos da indústria e as tendências 
para o fim do ano.   
 
A nova "Estratégia" trará mais de 200 metas, com a fixação de prazos e a nomeação dos 
responsáveis, no governo. São medidas "pontuais", como o fim de exigências prévias à 



exportação ou aumento no calado de portos para permitir a atracação de navios cargueiros de 
maior porte. Há também medidas para orientar a ação do governo, como uma base de dados 
sobre a exportação de serviços.   
 
As ações terão como objetivo principal aumentar a diversificação das exportações brasileiras e 
dos destinos dos produtos exportados, além de permitir maior participação das pequenas e 
médias empresas no comércio externo.   
 
Miguel Jorge tem lamentado que o país não tenha, até hoje, uma estratégia clara para 
coordenar os diversos órgãos envolvidos nas transações comerciais com outros países. A falta 
de comunicação reduz a eficácia dos programas oficiais e provoca duplicidade de tarefas, já 
identificadas pelos técnicos que elaboraram as medidas que serão anunciadas.   
 
A "Estratégia Nacional de Exportação" complementa a nova política industrial anunciada em 
maio, que também trouxe medidas de estímulo às vendas externas, por meio da ampliação e 
facilitação de financiamentos, além de alterações na legislação tributária.   
 
A principal dessas medidas tributárias foi o chamado "drawback verde-amarelo", pelo qual as 
empresas exportadoras receberam isenção de impostos na compra de insumos no país para 
fabricação de mercadorias a serem vendidas ao exterior. A regulamentação dessa medida, 
porém, está em discussão entre o Desenvolvimento e a Secretaria da Receita Federal, e uma 
decisão deve sair em breve.   
 
Outra decisão ainda pendente de regulamentação é a isenção de imposto de renda sobre 
remessas ao exterior para o pagamento de serviços de logística de exportação, como 
armazenamento, transporte e emissão de documentos.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 set. 2008, Brasil, p. A3. 


