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A China é um único cliente do Brasil com apetite para aumentar as compras em meio a maior 
crise global desde a Grande Depressão na década de 30. Com exceção do gigante asiático, 
todos os demais importantes destinos registraram quedas expressivas na quantidade de 
produtos que adquiriram do Brasil. 
 
O volume exportado para os Estados Unidos no primeiro trimestre do ano registrou queda de 
33% em relação a igual período de 2008, conforme a Fundação Centro de Estudos do 
Comércio Exterior (Funcex). Os preços dos produtos recuaram 7% na mesma comparação. 
 
Maior economia do planeta, mas também a mais atingida pela crise, os EUA já vinham 
comprando menos do Brasil, mas a queda se agravou. Em 2008, as exportações para o 
mercado americano, em quantidade, recuaram 10,5%, mas, naquela época, as indústrias 
brasileiras conseguiram reajustes de 22%. 
 
Para os mercados vizinhos da América Latina, os resultados também são desastrosos. A 
quantidade exportada no primeiro quadrimestre caiu 47% para a Argentina, 41,5% para o 
México (país que foi duramente contaminado pela crise nos EUA) e 29% para o Chile. 
 
Entre todos os grandes parceiros, a Argentina foi o país que registrou a maior queda no 
volume adquirido do Brasil. Fernando Ribeiro, economista-chefe da Funcex, explicou que o 
impacto da crise no mercado argentino foi exacerbado pelas barreiras burocráticas aplicadas 
pelo principal sócio do Mercosul contra os produtos brasileiros. 
 
Apesar do mercado hostil, as indústrias brasileiras conseguiram reajustar em 7% os preços 
dos produtos vendidos na Argentina. No ano passado, o volume exportado para o país tinha 
registrado uma pequena alta de 3,2%. Em compensação, o poder de barganha do Brasil era 
expressivo e os preços subiram 18%. 
 
Estados Unidos e América Latina são os principais clientes dos manufaturados feitos pela 
indústria brasileira. Ribeiro disse que as vendas de bens de maior valor agregado foram as 
mais afetadas no Brasil e no restante do mundo por conta da falta de crédito provocada pela 
crise. Com os bancos reticentes em emprestar, as vendas de itens como carros, 
eletrodomésticos ou máquinas são diretamente afetadas. 
 
Mesmo no produtos básicos, com exceção da China, o desempenho é ruim. A quantidade 
embarcada pelo Brasil para a União Europeia, importante consumidora de commodities 
brasileiras, no primeiro quadrimestre caiu 14%. O Japão, que deve enfrentar uma recessão de 
6% este ano, também reduziu o volume adquirido do Brasil em 22%.  
 
Os dados de volume são importantes, porque indicam a demanda efetiva dos países pelos 
produtos brasileiros, enquanto a evolução dos preços sinaliza a capacidade das empresas de 
aplicar reajustes. Das duas perspectivas, o cenário é complicado. 
 
Segundo Ribeiro, apesar de fracos, os resultados estão em linha com o esperado para uma de 
crise, com exceção da China, para onde o volume de exportação subiu 60%. Ele atribui o 
desempenho ao pacote fiscal e a formação de estoques, e não acredita na manutenção desse 
ritmo de compras. "É o mais provável, mas a China é sempre um mistério", disse o 
economista. 
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