
efendero território conquista-
do e diversificar a pauta de ex-
portações é fundamental para

o Brasil garantir presença na econo-
mia global. Mais importante ainda
quando se leva em conta o déficit
da balança comercial em janeiro de
2009 -uma quebra no ciclo de oito
anos no qual as exportações sempre
superaram as importações, segundo
os números divulgados pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC).

Na visão de analistas e economis-
tas, o Brasil tem a seu favor enorme
competitividade na indústria e indis-
cutível vocação para exportar com-
modities. Álvaro Cyrino, professor
do núcleo de internacionalização da
Fundação Dom Cabral, avalia que o
país avançou no comércio interna-
cional nas últimas décadas, mas ha
muito trabalho a ser feito para ocupar

a fatia que pode conquistar. "Diante
da crise atual, temos de ser agressivos
e arregaçar as mangas", diz.

O saldo negativo de US$ 518 mi-
lhões em janeiro se contrapõe a um
período iniciado em 2003, ao qual
o Brasil registrou superãvits supe-
riores a US$ 20 bilhões por ano - o
mais alto deles em 2006, quando a
balança comercial registrou saldo
de USS 46,45 bilhões, segundo o
Banco Central (BC). Volumes tão
significativos representaram fator
determinante para a formação de
reservas internacionais, atualmente
na casa de US$ 200 bilhões. Trata-
se de um colchão que tem sido
utilizado para combater os efeitos
adversos da crise econômica e deve
compensar um eventual revés no
balanço de pagamentos.

Para Celso Grisi, professor da
Faculdade de Economia e Adminis-

tração da Universidade de São Paulo
(FEA/USP) e presidente do Instituto
de Pesquisa Fractal, exportações e
importações devem terminar em-
patadas em 2009. "Se isso acontecer,
não vamos queimar reservas. O que
jã é um ótimo indicador", afirma.
Na opinião dele, déficits e superãvits
vão se alternar durante os meses ao
longo do ano. No início de fevereiro,
por exemplo, já havia um sinal de
recuperação das exportações.

Mais otimista, o BC prevê para
2009 superávit de US$ 17 bilhões.
No Ministério do Desenvolvimento
acredita-se que haverá queda de
até 20% nas exportações, caso haja
piora no comércio internacional.
Na melhor das hipóteses, aposta em
crescimento de 2%. Pesam muito
também, para o setor exportador, as
previsões do Banco Mundial (Bird).
Segundo a instituição, o volume

62 VakirF 09 a OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS



do comércio internacional vai cair
drasticamente por conta da reces-
são nos países ricos, o que acontece
com força pela primeira vez desde
1982. De acordo ainda com as suas
estimativas, a médía de crescimento
dos países em desenvolvimento será
de 4,5% em 2009. Em 2007, antes de a
crise se alastrar, o PIB dos emergentes
cresceu 7,9% em média.

A retração no saldo comercial
mostra os efeitos da redução da
demanda internacional, da aplica-
ção de medidas protecionistas por
parceiros comerciais, do aumento
da concorrência e do ajuste nos
preços das commodities, que elevem
voltar a patamares mais reais. "As
commodities tendem a ter preços
entre 30% e 50% mais baixos cio que
os registrados no pico de demanda.
É a esta realidade que temos de nos
ajustar", diz Cyríno.

Aproveitar oportunidades nesse
cenário exigirá mais eficiência e
respostas rápidas em dois pontos
capazes de dar impulso ao comércio
exterior: ajustes na taxa de câmbio e

redução dos juros. Segundo Grisi, o
saldo comercial brasileiro nos últi-
mos anos esteve ligado ao avanço das
cotações das commodities. "Preços
altos compensaram a valorização
do real em relação ao dólar e as altas
taxas de juro praticadas no país", afir-
ma. Com a queda da demanda, vale a
mesma estratégia competitiva.

Dados do Ipeadata mostram que,
enquan to o volume para exportação
de soja, uma das principais com-
modities brasileiras, avançou de 16
milhões de toneladas em 2001 para
23 milhões de toneladas em 2007
(43,7%), o faturamento com o grão
mais que dobrou no período, pas-
sando de US$2,7 bilhões para US$6,7
bilhões. No ano passado, a variação
no valor do grão chegou a 63,3%,
somando exportações de US$ 10
bilhões, enquanto o volume comer-
cializado subiu apenas 3,3%, segundo
a AgroStat Brasil. Produtos fortes na
pauta brasileira como o minério de
ferro e papel e celulose apresentaram
comportamento semelhante.

Segundo dados do Instituto Bra-

sileiro de Mineração (Ibram), a
variação do preço do minério de
ferro entre 2007 e 2008 foi de 56%,
enquanto a quantidade exportada
cresceu 4,8%. O resultado gerou
ganhos de 50% no valor total obtido
com as vendas externas do metal.
"Não sabemos ainda como os preços
vão se comportar. Há estoques sendo
vendidos em todo o mundo e o ajuste
dos preços e da demanda deve come-
çar em seis meses", diz Paulo Carnillo
Penna, presidente do Ibram. Com o
avanço nos preços e na demanda,
o setor mineral foi responsável em
2007 por 25% do saldo da balança
comercial brasileira e por 53% do
superávit registrado em 2008.

Visão estratégica e reforço no
trabalho de comércio exterior po-
dem trazer maior competitividade
e expandir as fronteiras para o que é
produzido no Brasil, além de ampliar
os acordos de comércio internacional
no que diz respeito a importações.
Afinal, comércio exterior é uma via de
mão dupla e a atividade diplomática
terá de caminhar no mesmo ritmo
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das missões comerciais. A promoção
dos produtos precisa de um apoio
forte dos diplomatas que defendem
o Brasil na Organização Mundial do
Comércio (OMC). Segundo dados do
Ministério do Desenvolvimento, o
valor das exportações em relação ao
PIB brasileiro é pequeno, chegou a
12,23% em 2007, próximo do volume
de importações (9,18%).

Na China, o índice de exporta-
ções chegou a 40% em 2006 e o de
importações atingiu 32%, segundo
o Bird. Na índia, em 2007, o volume
exportado em relação ao PIB foi de
21 % e o importado, 24%. Nesse mes-
mo ano, as exportações russas foram
de 30% do PIB e as importações,
22%. "Acreditamos que o valor das
exportações brasileiras possa ficar na
ordem de 20% do PIB a médio e longo
prazos", confia Alessandra Teixeira,
presidente da Agência Brasileira de
Promoção às Exportações e Investi-
mentos (Apex Brasil).

Para ele, o caminho ainda é lon-
go, e governo e setor privado estão
intensificando ações de promoção,
buscando acordos internacionais e
explorando mercados para os produ-
tos brasileiros. Cyrino, da Fundação
Dom Cabral, lembra que a abertura
brasileira ao comércio internacional
começou no final dos anos 90, e até
agora o Brasil patina para chegar na

ponta do consumo, com produtos
manufaturados. A diversificação tem
ocorrido na seara em que o país é for-
te, a de produtos básicos. De acordo
com dados da Fundação Centro de Es-
tudos do Comércio Exterior (Funcex)
e da Secretaria do Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento
(Secex), a participação dos produtos
básicos no valor total das exportações
brasileiras cresceu de 22,8% em 2000
para 36,8% em 2008.

A elevação dos preços das com-
modities influiu diretamente nessa
evolução. No mesmo período, os
produtos manufaturados, embora
ainda representem 46% do valor
exportado pelo país, viram a sua
participação cair. Em 2000, eram
responsáveis por 60% do faturamen-
to com as exportações.

O fôlego dos produtos básicos é
que deve continuar dando conforto
ao Brasil no comércio exterior. Mes-
mo com condições de exportar mais
produtos industrializados, o país não
pode negar a sua capacidade para
aumentar a oferta por produtos agrí-
colas e minerais. Segundo Roberto
Rodrigues, coordenador do Centro
de Agronegócio da Fundação Getu-
lio Vargas (GV Agro), as exportações
agrícolas, incluindo semimanufatu-
rados, saltaram de US$ 21,5 bilhões,
em 1998, para USS 71,8 bilhões, em

2008, crescimento médio cie 12,8% ao
ano em um segmento que responde
por 36% das exportações brasileiras.
"Quando olhamos o saldo da balança
comercial, percebemos que é a agri-
cultura que cobre setores deficitários,
que dependem intensamente de
importação", alerta.

Uma novidade no setor está na
diversificação ocorrida nos últimos
dez anos. De acordo com Rodrigues,
os Estados Unidos eram o principal
comprador de produtos agrícolas
brasileiros em 1998, enquanto a Chi-
na figurava em 11° lugar. Em 2008,
os chineses cravaram a liderança
nas vendas brasileiras, comprando
R$ 7,93 bilhões em produtos agrí-
colas, 11% de tudo que o segmento
comercializa 110 exterior. A lista de
melhores compradores é seguida
por Holanda, Estados Unidos, Rússia
e Alemanha. Mas a participação de
produtos brasileiros tem crescido de
forma agressiva em países como Suí-
ça, Angola, África do Sul e Argélia.

A boa notícia para quem tem foco
no comércio exterior está na capaci-
dade da oferta. Com uma fronteira
agrícola pronta para expansão, o
Brasil tem capacidade de dobrar
em curto prazo a sua produção,
com a utilização de pastagens para
a plantação de outros produtos.
Como exemplo, Rodrigues cita a
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produção de grãos, que, nos últimos
anos, avançou 140%,enquanto a área
plantada cresceu 20%.

Ele vê com bons olhos' ó avanço
da agroenergia na balança comer-
cial brasileira e defende que o país
tem vocação para liderar também
este segmento, exportando etanol,
tecnologia e carros, diversificando
a balança de manufaturados. Outro
destaque está na capacidade de
agregar valor a produtos agrícolas.
Na visão dele, há espaço para o Brasil
entrar no mercado de orgânicos,
vendendo produtos que são em
média 25% mais caros do que os das
lavouras tradicionais.

Além disso, a produção de ali-
mentos prontos para o consumo
pode reforçar o comércio interna-
cional brasileiro. Nesse segmento, o
Brasil aproveitaria a sua participação
no mercado mundial de carnes, pelo
qual responde por 40% do mercado
de frangos e de 31% do de bovinos,
segundo estimativas da Organização
das Nações Unidas. Outra chance
para as empresas brasileiras de
agroindústria é a compra de com-
panhias que fabricam alimentos
nos mercados locais e estão em
dificuldades. Nesse caso, a compra
de ativos pode garantir a entrada em
regiões estratégicas. "Temos muitas
oportunidades. Apesar da crise, a
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população mundial está crescendo.
Em 25 anos, teremos mais 2 bilhões
de pessoas no mundo, e isso requer
maior produção de alimentos", lem-
bra Rodrigues.

Na balança do setor mineral, as
expectativas para o futuro são boas.
Penna, do Ibram, não descarta a
possibilidade de mais turbulência,
com reflexo no setor em 2009. Desde
outubro cie 2008, as exportações do
setor mineral têm recebido o im-
pacto da crise. A boa notícia é que os
embarques de minério de ferro rea-
giramem janeiro: superaram em 27%
os de dezembro de 2008. Além disso,
o preço do minério saltou dos US$ 70
a tonelada, cobrados em novembro,
para US$ 99 no início do ano.

O Brasil tem grandes reservas
minerais para explorar. Segundo
o Ibram, apenas 30% do território
brasileiro esta mapeado geologica-
mente de forma correta. "Dentro das
reservas jã exploradas, vemos ainda
produtos que têm crescido bastante."
Penna lembra o exemplo do man-
ganês, que saltou de um patamar de
exportações de USS 111 milhões em
2007 para USS 616 milhões em 2008.
A variação se deu pelo aumento de
78% no volume exportado, que foi
estimulado pela subida de 251 % no
preço do produto. "Não exportamos
mais por falta de logística", afirma.
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