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Os exportadores brasileiros assistem a uma queda brusca em suas vendas para a Rússia, um 
dos países mais afetados pela crise financeira global. A aguda escassez de crédito já 
comprometeu as vendas de manufaturados no país. É uma decepção para as empresas, que 
apostavam na Rússia como um dos mercados mais promissores. Agora se tornou um dos mais 
problemáticos.   
 
A filial brasileira da John Deere, fabricante de tratores e colheitadeiras, relata recuo de 50% 
nas encomendas a partir do mês de outubro. "Os volumes foram significativamente reduzidos 
pela dificuldade dos clientes em obter crédito para os financiamentos", explica Romário 
Saraiva, gerente de marketing de exportação da companhia.   
 
Como os pedidos são feitos com antecedência, os embarques não serão afetados em 2008, 
mas no próximo ano. Segundo o executivo, a Rússia está entre os países mais prejudicados 
pela crise, mas a empresa ainda está otimista. "É um mercado promissor, importante. 
Entendemos que deve ser passageiro", disse. Saraiva disse que a Rússia estava se 
transformando no maior mercado da empresa fora da América Latina.   
 
A Cerâmica Vila Rica, fabricante de azulejos situada em Minas Gerais, também relata que as 
vendas para a Rússia caíram pela metade. "O mercado está parado. Para nós, essa perda foi 
complicada", disse Danilo Marcon, gerente de exportação. Ele explica que os negócios estavam 
indo bem no mercado russo, que pagava preços remuneradores, uma vantagem importante 
em tempos de real forte.   
 
A Rússia se tornou o segundo mercado de exportação para a Cerâmica Vila Rica, perdendo 
apenas para a Argentina. As exportações devem representar 50% das vendas da empresa este 
ano, abaixo dos 60% de 2007. Marcon relatou atraso nos pagamentos vindos da Rússia por 
conta da falta de crédito. Ele afirmou que o país é tradicionalmente complicado e com risco de 
calote, mas que a empresa só opera com carta de crédito.   
 
Em outubro, quando a crise financeira se espalhou, as exportações brasileiras para a Rússia 
recuaram 36% em relação a outubro de 2007, segundo a Secretária de Comércio Exterior. As 
vendas de básicos, que representam mais de 60% do total embarcado para o país, recuaram 
29%. Em manufaturados - mais sensíveis ao crédito -, a queda chegou a 62%. Os empresários 
aguardam os dados de novembro já que um mês não pode ser considerado tendência.   
 
A Rússia tem sido duramente atingida pela turbulência global. No início da semana passada, o 
banco central do país deixou a moeda local, o rublo, valorizar-se, após o governo ter indicado 
que vai abandonar a política de defesa da moeda, que caiu para o menor nível desde fevereiro 
de 2007. Com a fuga de capitais externos, a tentativa de sustentar a moeda já havia custado 
US$ 100 bilhões em reservas internacionais à Rússia.   
 
A crise financeira apanhou o país em um ciclo de forte expansão. Desde 1998, quando 
enfrentou uma de suas maiores turbulências, a economia russa cresceu, em média, 7% ao 
ano, embalada pelos altos preços do petróleo. O bom desempenho do país e a maior 
aproximação com o Brasil - o que contribuiu para o fim de barreiras sanitárias para produtos 
agrícolas importantes - impulsionou a corrente de comércio entre os países.   
 
Entre 2000 e 2007, as exportações brasileiras para a Rússia septuplicaram, atingindo US$ 3,74 
bilhões no ano passado. De janeiro a outubro de 2008, os embarques chegaram a US$ 4,23 
bilhões, uma alta de 41% em relação a igual período do ano anterior. As commodities, como 
carnes e açúcar, contribuíram significativamente para o crescimento, com as vendas subindo 
de apenas US$ 67 milhões para US$ 2,2 bilhões em oito anos. Os manufaturados também 
tiveram bom desempenho e as vendas aumentaram de US$ 66 milhões para US$ 499 milhões.   
 
Outra empresa que está preocupada com a crise na Rússia é a Marcopolo, que decidiu 
paralisar as atividades da fábrica que possui no país. Segundo Carlos Zignani, diretor de 



relações com investidores , o plano é gastar os estoques, que devem durar até dezembro, e 
interromper as atividades até março ou abril. "A unidade corre o risco de ser fechada", admitiu 
Zignani contou que o setor automotivo enfrenta problemas no país, como falta de crédito, 
inflação alta e concorrência chinesa. O governo russo, conta ele, elevou recentemente o 
imposto de importação para ônibus, a pedido da Ruspromauto, sócia da Marcopolo no país.   
 
Com um produção de apenas 500 veículos por ano, a fábrica da Rússia não é muito importante 
para a Marcopolo, que prevê alta das exportações em 2009, quando entra em operação uma 
gigantesca unidade na Índia. Zignani ressaltou, porém, que a Rússia é o segundo mercado da 
empresa mais abalado pela crise, atrás apenas do México, que foi afetado diretamente pela 
crise nos Estados Unidos.   
 
A fabricante gaúcha de calçados Paquetá observa com atenção o desenrolar da crise na Rússia. 
De acordo com João Marcos Gimenes, gerente de exportação da Dumond, uma das marcas da 
empresa, os pedidos dos clientes russos foram finalizados antes da crise e estão em produção 
com embarque para dezembro. "Ficamos um pouco receosos com o problema de crédito, mas 
nosso distribuidor no país é muito forte", disse.   
 
O executivo explica que o impacto da crise russa só deve aparecer para a companhia em 
dezembro, quando começam as negociações da nova coleção. Entre os pedidos e a entrega 
dos calçados, o prazo chega a seis meses. Gimenes se mantém otimista e disse que a Rússia é 
um mercado importante, representando 20% das exportações da empresa. A Paquetá investiu 
no desenvolvimento de uma linha de calçados específica para a Rússia, onde o inverno é 
rigoroso.   
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