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O comércio exterior brasileiro

viveu uma de suas fases mais

espetaculares nos anos entre

2003 e 2008. Nesse período, as

exportações passaram de US$

60 bilhões para US$ 198 bilhões,

com crescimento médio anual de

21,9%, e as importações subiram

de US$ 47 bilhões para

US$ 173 bilhões, com alta de

24,2% a.a. Esse desempenho

esteve relacionado a uma

expansão também espetacular do

comércio mundial, que cresceu

à taxa média de 16,5% a.a. no

mesmo período, mas a evolução

do Brasil foi ainda mais favorável,

permitindo que o país elevasse o

seu market-share de 0,95%,

em 2002, para 1,25% em 2008.

A crise internacional, que dava os

seus primeiros sinais já em 2007

mas que eclodiu de vez a partir

de setembro de 2008, provocou

uma verdadeira reviravolta nos

fluxos mundiais de comércio.

A combinação da redução da

atividade econômica nos países

desenvolvidos com a queda

abrupta dos preços internacionais

das commodities - que haviam

alcançados recordes históricos

até meados do ano - e a parada

súbita dos fluxos de

financiamento internacional fez

com que, já no último trimestre

de 2008, as importações mundiais

sofressem uma redução de 8,6%

em comparação com o mesmo

período do ano anterior. Esse

número contrastava fortemente

com a alta de 17,4% observada

nos primeiro nove meses do ano

e sinalizava um quadro ainda

mais difícil em 2009.
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Com efeito, os dados dos primeiros

meses de 2009 confirmaram as

piores expectativas com relação

tanto à profundidade dos efeitos

da crise quanto à sua extensão.

Os países desenvolvidos vêm

registrando os piores números

de evolução do PIB em várias

décadas, e foi por terra a hipótese

de que os países emergentes

(inclusive o Brasil) poderiam

escapar da crise, por meio de uma

expansão de suas demandas

domésticas e da manutenção do

dinamismo dos fluxos de comércio

Sul-Sul. Hoje, não restam dúvidas

de que a crise é global, e a

economia mundial sofrerá em 2009

a sua recessão mais profunda desde

o fim da Segunda Grande Guerra.

Como conseqüência, haverá

a maior queda do quantum do

comércio mundial no pós-guerra,

algo em torno de 9%, segundo

estimativas recentes da OMC.

Medida em dólares, a queda do

comércio mundial pode alcançar

cerca de 25%.

Os efeitos da crise se fizeram

sentir de forma rápida e intensa

sobre os fluxos de comércio

brasileiros. A soma móvel de

12 meses das exportações,

após alcançar o pico de

US$ 198,4 bilhões em novembro,

reduziu-se para US$ 190,4 bilhões

até março, uma redução de

US$ 8 bilhões em apenas quatro

meses. O impacto sobre as

importações também não tardou

a aparecer, e foi, em termos

relativos, ainda mais forte do

que o ocorrido nas exportações:

após atingir o pico de US$

173,2 bilhões nos 12 meses

até dezembro de 2008, elas se

reduziram para US$ 165,4 bilhões

até março, uma redução de

US$ 7,8 bilhões em apenas três

meses. Dessa forma, o saldo

comercial do país até melhorou

um pouco no período, passando

de US$ 24,7 bilhões em 2008

para US$ 25 bilhões nos 12

meses até março.

O Gráfico 1 retrata bem a

mudança de tendência das

exportações e importações no

período recente. Considerando-se

a taxa de crescimento dos valores
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No Brasil, a queda
abrupta dos preços
internacionais
provocada pela crise
somou-se à queda ainda
maior do quantum,
levando a uma rápida e
intensa redução dos
valores exportados

trimestrais em relação ao mesmo

trimestre do ano anterior, observa-

se que as exportações vinham

crescendo de forma consistente

até às vésperas da crise, com

nítida tendência de aceleração

nos segundo e terceiro trimestres

de 2008, quando as taxas

superaram a casa dos 30%.

Houve uma brusca desaceleração

no quarto trimestre, com alta de

apenas 6,9%, e o crescimento

tornou-se fortemente negativo no

primeiro trimestre de 2009, com

variação de -19,4%. A ruptura foi

ainda mais dramática do lado

das importações. Elas vinham

crescendo a taxas cada vez mais

altas ao longo dos últimos dois

anos, atingindo variações

superiores a 50% nos segundo

e terceiro trimestres de 2008, mas

no último trimestre daquele ano

a taxa caiu para 20% e tornou-se

negativa no primeiro trimestre de

2009 (-21,6%).

Este artigo destina-se a fazer um

mapeamento do processo de

desaceleração e queda das

exportações e importações

brasileiras no período pós-crise

internacional, analisando a

evolução dos índices de preço e

quantum e dos termos de troca, o

desempenho dos diferentes

setores produtivos e a evolução do

intercâmbio com os principais

países e blocos econômicos. Por

se tratar de um fenômeno muito

recente, que ainda se encontra

em desenvolvimento, não é

possível, por hora, elaborar uma

avaliação abrangente e conclusiva

sobre o fenômeno, e não é esse o

objetivo do artigo. Mas pode-se

identificar alguns fatos de maior

relevância e derivar algumas

conclusões preliminares.

PREÇOS E QUANTUM

Os fluxos de comércio do país

descreveram uma trajetória

bastante típica ao longo dos

últimos anos. Em um primeiro

momento, já a partir do ano de

2002, mas principalmente no

biênio 2003-2004, houve uma forte

aceleração das exportações, em

resposta a uma conjugação de

fatores extremamente favorável:

(i) rápida expansão do comércio

mundial, inclusive com

recuperação dos preços de



diversas commodities exportadas

pelo Brasil, que haviam passado

por uma longa fase de preços

historicamente baixos, a partir

da eclosão da crise asiática em

1997; (ii) taxa de câmbio real

bastante desvalorizada (em

termos nominais, o câmbio esteve

acima de R$3,00/US$); e (iii) altos

níveis de ociosidade na indústria,

em virtude da fase de baixo

crescimento no triênio 2001-2003.

A recuperação da demanda

doméstica a partir de 2004 -

favorecida, inclusive, pelo próprio

crescimento das exportações -

fez com que as importações

também passassem a crescer de

forma acelerada, recuperando-se

finalmente da queda sofrida após

o episódio de crise cambial e

flutuação da taxa de câmbio, em

janeiro de 1999. Vale lembrar que

somente em 2004 o valor das

importações superou o pico

anterior, alcançado em 1997.

O país chegava em meados

de 2008 com exportações e

importações crescendo de forma

rápida, mas com estas últimas

expandindo-se a taxas mais

elevadas, promovendo uma redução

gradual do saldo comercial, o qual,

contudo, ainda se encontrava em

níveis confortáveis (quase US$

30 bilhões em 12 meses). O início

"oficial" da crise internacional é

datado em 15 de setembro, dia

em que as autoridades

americanas permitiram a quebra

do banco de investimento Lehman

Brothers, desencadeando

uma crise de confiança global.

Os efeitos da crise foram

imediatos. O Gráfico 2 ilustra a

evolução da taxa de crescimento

acumulada em 12 meses das

exportações e importações

brasileiras em dólares,

evidenciando que houve uma

desaceleração já a partir de

outubro. Desde então até março,

o crescimento das exportações

passou de 27% para 15,2% e o

das importações caiu

praticamente à metade, de 50,7%

para 26%. Um aspecto

interessante evidenciado pelo gráfico

mencionado é que a trajetória das

taxas de crescimento têm forma

de corcova, indicando que a

retração recente foi antecedida de

uma aceleração extraordinária -

desde maio de 2008, no caso das

exportações, e desde o final de

2007, nas importações. O ritmo

observado nesse período superou

em muito o que vinha se

registrando nos anos anteriores,

que já havia sido muito bom.

A explicação para esse fenômeno

recai na dinâmica dos preços

internacionais das commodities,

que tiveram altas excepcionais até

às vésperas da crise. O barril do

petróleo chegou a alcançar US$

147 em julho, com alta de quase

100% em comparação com a

cotação de apenas um ano antes.

O movimento alcançou também

as commodities agrícolas, de tal

forma que uma das preocupações

mais importantes das autoridades

econômicas mundiais no primeiro

semestre de 2008 era a inflação

mundial dos preços dos alimentos

e os seus efeitos potencialmente

devastadores sobre as populações

mais pobres, podendo gerar um

forte aumento da fome mundial.

O índice CRB1 acumulou alta de

47% entre junho de 2007 e junho

de 2008, quando alcançou o seu

pico histórico.

O impacto da alta dos preços

sobre o desempenho das

exportações brasileiras fica

evidente na análise do Gráfico 3.
Há alguns anos o índice de preços

de exportação vinha crescendo a

taxas em torno de 10% a 12%

anuais, respondendo desde 2005

pela maior parte do aumento das

exportações em valor. A partir do

início de 2008, contudo, a alta

acelerou-se bastante, alcançando

taxas de variação em 12 meses

1 índice de preços de commodities da Reuters.



A crise afetou
rapidamente o quantum
importado, provocando
forte desaceleração do
crescimento em quase
todas as categorias,
destacadamente nos
bens intermediários

que se aproximaram de 30%.

Em contrapartida, o quantum

exportado, que já vinha crescendo

a taxas reduzidas, desacelerou-se

ainda mais e passou a cair a partir

do final de 2008.

Ou seja, antes de iniciar-se a

crise as exportações brasileiras

sustentaram o seu crescimento nos

ganhos de preço, especialmente

em 2008. No período de apenas

um ano, entre setembro de 2007 e

setembro de 2008, o índice de

preços de exportação teve alta de

nada menos que 36%, ao passo

que o quantum mantinha-se
virtualmente estável. A queda

abrupta dos preços internacionais

provocada pela crise somou-se à

queda ainda maior do quantum,

levando a uma rápida e intensa

redução dos valores exportados.
Entre setembro de 2008 e março

de 2009, o índice de preços de
exportação acumulou queda de

24,4%, devolvendo toda a alta

observada no ano de 2008 e
retornando aos níveis de outubro

de 2007.

A queda de preços foi mais forte

entre os produtos básicos e

semimanufaturados, que

haviam sido também os mais

beneficiados pela alta no período

pré-crise. Entre setembro de 2008

e março de 2009 os preços dos

básicos tiveram queda de 30,7%,

devolvendo grande parte da alta de



55,5% registrada nos 12 meses

anteriores. Nos semimanufaturados,

a queda recente foi de 34,1%,

mais do que compensando a alta

dos 12 meses anteriores. Quanto

aos produtos manufaturados,

a queda no período recente foi

bem menor, mas ainda assim

significativa, de 12,9%,

compensando grande parte da

alta de 20,5% observada nos

12 meses anteriores (Tabela 1).

Com relação ao quantum

exportado, o Gráfico 4 retrata

claramente o desempenho

desfavorável que se registrava

desde o terceiro trimestre de

2007, com taxas muitas vezes

negativas na comparação com o

mesmo trimestre do ano anterior.

O mau desempenho envolvia

todas as classes de produtos,

embora tenha se observado um

crescimento expressivo dos

básicos em alguns momentos.

O quadro piorou ainda mais após

a eclosão da crise, registrando-se

taxas de variação bastante

negativas no quarto trimestre de

2008 e no primeiro de 2009.

Os manufaturados tiveram o pior

desempenho nos dois períodos,

sendo que no primeiro trimestre

de 2009 a queda alcançou

28,7%. A exceção ficou por conta

dos produtos básicos, que

registraram alta de 10,6% neste

último período, devido ao bom

desempenho das exportações

agrícolas (principalmente soja) e

de petróleo. O pior desempenho

dos manufaturados relaciona-se

às características da crise, que

ocorreu principalmente pelo

estancamento do crédito

internacional, o que tende a

prejudicar de forma mais intensa

a comercialização de bens de

capital e de bens de consumo

duráveis. Já os bens de base

agrícola têm uma demanda mais

inelástica em relação à renda e,

portanto, os seus níveis de

consumo sofreram menos os

impactos da crise. Há indicações

também de que muitos

produtores domésticos

anteciparam as exportações de

soja, comparativamente ao que

tinham feito no início de 2008.

Além disso, o aumento da

produção e a retração do

mercado doméstico geraram um

maior excedente exportável de

petróleo.

A evolução dos preços também

teve um papel fundamental no

desempenho das importações,

seja no período de alta, seja na

desaceleração e queda pós-crise.

Entretanto, o quadro diferencia-se

das exportações no que tange à

evolução do quantum. O Gráfico 5
ilustra que os preços de

importação vinham crescendo a

um ritmo anual de cerca de 6%

até o final de 2007, quando

entraram em uma rota de

aceleração que levou a uma taxa

de crescimento de 23% nos 12

meses encerrados em outubro.

Naquele momento, a alta dos



Embora vá trazer

certamente algum

prejuízo para a balança

comercial em relação aos

valores de 2008, o nível

corrente dos termos de

troca está longe de

representar um grande

revés para a economia

brasileira

preços já era responsável por

mais da metade do crescimento

das importações em valor, visto

que o quantum crescia à taxa

de 21,8%. Aliás, o quantum já

crescia desde 2007 a taxas em

torno de 20%, como resposta

à aceleração da demanda

doméstica no período.

O quantum começou a se

desacelerar a partir de outubro de

2008, reduzindo o crescimento

acumulado em 12 meses para

apenas 8% em março, uma queda

de quase 2/3 em relação ao ritmo

pré-crise. A queda do lado dos

preços foi menor, preservando-se,

até março, uma alta de 15,7% em

12 meses. Esse número, contudo,

não dá uma idéia exata da

intensidade da queda dos preços

de importação ocorrida após a

eclosão da crise. A Tabela 2

mostra que, de setembro de 2008

a março de 2009, o índice de

preços acumulou redução de

17,3%, compensando grande

parte da alta de 28,1% acumulada

nos 12 meses anteriores e

retornando a níveis similares aos

observados em dezembro de 2007.

A referida tabela mostra ainda que

a maior parte da queda recente de

preços deveu-se aos combustíveis,

cujo índice acumulou redução

de 55,4%, mais do que

compensando a alta dos 12

meses anteriores, retornando a

níveis similares aos de julho de

2005. Houve uma redução

significativa também nos preços

de bens intermediários (-9,2% de

setembro de 2008 a março de

2009) e de bens de consumo não-
duráveis (-12,9%). Nos bens de

consumo duráveis e nos bens de

capitais, as reduções foram, até

agora, muito pequenas, em linha

com o fato de que a alta verificada

no período pré-crise também

não havia sido muito intensa.

Historicamente, os preços desses

produtos apresentam maior

rigidez, por não incluírem

commodities.

O desempenho do quantum das

importações vinha se mostrando

bastante estável ao longo dos



trimestres de 2007 e 2008,

quando comparados com os

mesmos trimestres dos anos

anteriores, com taxas oscilando

entre 15%

e 25%. Os bens de capital e os

bens de consumo duráveis eram

os grandes destaques, com

taxas de até 40% no caso dos

primeiros e de 60% no caso dos

duráveis. Os bens de consumo

não-duráveis apresentavam

variações mais modestas,

sempre abaixo de 20%, e os

combustíveis eram

a única categoria destoante,

registrando variações baixas e

até mesmo negativas em alguns

momentos (Gráfico 6).

A crise afetou rapidamente o

quantum importado, provocando

forte desaceleração do

crescimento em quase todas as

categorias, destacadamente nos

bens intermediários, cuja alta no

quarto trimestre de 2008 ficou em

apenas 3,2%. Os bens de

capital, ao contrário, mostravam

maior resiliência, crescendo 27%

no período. O quadro piorou

bastante no primeiro trimestre de

2009, com a queda do quantum

sendo claramente comandada

pelos bens intermediários

(-29,5%). Houve quedas

expressivas também nos bens de

consumo duráveis (-15%) e nos

combustíveis (-14,9%), ao passo

que os bens de capital tiveram

variação nula e os bens de

consumo não-duráveis

registraram pequena alta de

6,4%. Na verdade, como os

intermediários representam cerca

de 55% da pauta, o seu

comportamento foi decisivo para

a redução de 20,4% do quantum

- surpreendentemente, uma

taxa maior do que a verificada no

quantum das exportações.

A queda do quantum de

intermediários, a uma taxa sem

precedentes na série histórica do

índice, é resultado direto da

contração da produção industrial

doméstica. O Gráfico 7 ilustra,

de forma inequívoca, a grande

aderência existente entre o índice

de quantum de importações de

bens intermediários e o índice de

produção física da indústria de

transformação, medido pelo

IBGE, ambos apresentados como

médias móveis de 12 meses. A

aderência manteve-se no período

pós-crise, de forma que o recuo

dos níveis de produção observado

a partir de novembro foi

imediatamente acompanhado de

uma redução do quantum de

intermediários. Uma conta simples

permite inferir que a um aumento

(queda) de 1 ponto percentual da

produção industrial corresponde

um aumento (queda) entre 3 p.p. e

4 p.p. do quantum de intermediários

ao longo de 12 meses.

TERMOS DE TROCA

Um dos grandes prejuízos que o

Brasil teria sofrido com a atual crise

mundial diz respeito aos termos de

troca. A idéia é a de que o país

teria se beneficiado da conjuntura

internacional favorável dos últimos

anos em grande parte devido ao

aumento dos preços de seus

produtos de exportação a um ritmo

mais acelerado do que o dos

preços de importação. Com efeito,

o Gráfico 8 mostra que desde o

final de 2004 até outubro de 2008 o

país registrou ganhos consistentes

em seus termos de troca, embora

com alguns períodos de retrocesso,

como no primeiro semestre de 2007

e nos primeiros meses de 2008.

De qualquer forma, entre outubro de

2004 e outubro de 2008 os termos

de troca tiveram um aumento de

23,1%, tendo sido responsáveis por

grande parte da melhoria observada

no saldo comercial do país. Mais

do que isso, esse aumento permitiu

que o país preservasse saldos

comerciais elevados mesmo



O bom desempenho das
exportações no período
pré-crise escondia
um comportamento
negativo do quantum
de exportações na
grande maioria dos
setores, em virtude
dos ganhos de preço

diante de um crescimento muito

mais acelerado do quantum de

importações vis-à-vis o quantum

das exportações, especialmente

no triênio 2006-2008.

O referido gráfico evidencia também

a forte queda dos termos de troca

no período pós-crise. Somente

entre outubro de 2008 e janeiro de

2009, a perda foi de 13,3%.

Embora esse número

impressione, inclusive pela

rapidez com que se deu a queda,

há dois aspectos que devem ser

destacados para colocar a

questão na devida perspectiva.

Primeiro, os meses de fevereiro e

março registraram uma pequena,

porém animadora, recuperação

dos termos de troca (ganho

acumulado de 3%). Isso reflete

simplesmente a diferença de

timing dos impactos da crise

internacional sobre os preços de

exportação e de importação. Em

um primeiro momento, o impacto

foi mais forte do lado das

exportações, especialmente

devido à correção dos preços das

commodities agrícolas e também

de alguns produtos de origem

mineral com grande peso na pauta

brasileira, como os siderúrgicos.

Em um segundo momento,

porém, os preços de importação

também começaram a cair,

conforme os impactos da crise

geravam efeitos deflacionários

sobre outros produtos

industrializados importantes na

pauta importadora. É importante

destacar também o impacto

diferenciado da redução das

cotações do petróleo, tendo em

vista que o Brasil é hoje um

grande exportador e importador do

produto. Nos primeiros meses

após o início da crise, os preços

de exportação de petróleo e

derivados sofreram uma queda

mais expressiva do que os preços

dos mesmos produtos do lado das

importações, mas a diferença vem

diminuindo nos últimos meses.

O segundo aspecto diz respeito

ao nível histórico dos termos de

troca. O Gráfico 8 mostra que,

a despeito da queda recente, o

índice do mês de março ainda



era bem superior aos registrados

durante os anos de 2001 a 2005,

e apenas 2% inferior à média dos

anos de 2006 e 2007. Além disso,

a perda ocorrida de outubro para

cá foi tão forte e rápida quanto

o ganho registrado entre abril

e outubro de 2008, de cerca de

12%. Isso indica que o ano de

2008 teria sido um "ponto fora da

curva", e a perda recente significou

apenas a devolução desse ganho

extraordinário. Sendo assim,

embora vá trazer certamente

algum prejuízo para a balança

comercial em relação aos valores

de 2008, o nível corrente dos

termos de troca está longe de

representar um grande revés

para a economia brasileira, e é

bastante provável que haja uma

certa estabilização dos termos de

troca nos próximos meses, com

quedas semelhantes nos preços

de exportação e importação.

DESEMPENHO SETORIAL

A crise teve forte impacto sobre as

exportações de todos os setores

produtivos no Brasil. No período

janeiro-setembro de 2008, apenas

quatro de um total de 24 setores

que possuíam valores

significativos de exportação2

haviam registrado queda em

relação ao mesmo período do ano

anterior. No último trimestre de

2008, já sob os efeitos da crise,

o quadro mudara bastante, de tal

forma que o número de setores

que registravam queda de

exportações em relação ao

mesmo período do ano anterior

subiu para 12, ou seja, metade

dos setores relevantes. A situação

agravou-se ainda mais no primeiro

trimestre de 2009, sendo que

apenas dois setores tiveram

variação positiva em relação ao

mesmo período do ano anterior:

Extração de minerais metálicos,

que registrou alta de 28,6%,

e Agricultura e pecuária,

com crescimento de 17,1%.

A Tabela 3 mostra, em cada

um desses períodos, as variações

absoluta e percentual das

exportações dos 12 setores mais

importantes da pauta exportadora,

e a Tabela 4 apresenta a

decomposição dessas variações

entre os componentes de preços

e de quantidades. O primeiro

ponto a destacar é que, embora o

crescimento das exportações no

período janeiro-setembro de 2008

alcançasse quase todos os

setores produtivos (com exceção

de alguns setores intensivos

em trabalho, como Produtos

de madeira e Couros e calçados,

muito prejudicados pela

valorização do câmbio), este se

mostrava bastante concentrado.



Do lado das importações,
os efeitos da crise
internacional foram
discretos no quarto
trimestre de 2008, mas
bastante fortes e
generalizados no
primeiro trimestre de 2009

Apenas cinco setores, todos eles

produtores de cornmodities, foram

responsáveis por 70% do aumento

absoluto de US$ 34,3 bilhões

em comparação com o mesmo

período do ano anterior: Produtos

alimentícios e bebidas, Extração

de minerais metálicos, Agricultura

e pecuária, Extração de petróleo

e Metalurgia básica.

O segundo ponto importante

é que o bom desempenho das

exportações no período pré-crise

escondia um comportamento

negativo do quantum de

exportações na grande maioria

dos setores, em virtude dos

ganhos de preço. Com efeito,

apenas nove dos 24 setores

considerados registraram variação

positiva do quantum em relação

a janeiro-setembro de 2007, mas

todos se beneficiaram de ganhos

de preço, não raro acima de 20%.

No caso dos 12 setores mais

importantes, houve crescimento

do quantum apenas em Outros

equipamentos de transporte

(14%), Extração de minerais

metálicos (13%), Veículos

automotores (1,3%), Agricultura

e pecuária (0,8%) e Máquinas

e equipamentos (0,5%). Nos

demais, houve reduções

de quantum mais do que

compensadas por ganhos

de preço, exceto em Couros e

calçados e Produtos de madeira.

No quarto trimestre de 2008 houve

queda dos valores exportados

nos mesmos cinco setores que

tiveram desempenho negativo no

período janeiro-setembro, mas a

eles juntaram-se alguns setores

que vinham tendo desempenho

bastante positivo antes da crise,

como Refino de petróleo e

combustíveis (queda de 13,6%,

contra alta de 36,6% no período

janeiro-setembro) e Veículos

automotores (-9,4%, contra

crescimento de 14,8% no período

anterior). Alguns poucos setores,

porém, ainda preservavam

desempenho positivo,

destacadamente Extração

de minerais metálicos (alta de

42,5%), Outros equipamentos

de transporte (21,7%), Extração

de petróleo (20,3%), Produtos

alimentícios e bebidas (11,4%),

Máquinas e equipamentos (3,5%)

e Metalurgia básica (9%).

Mesmo nesses casos, contudo,

o crescimento só foi possível

graças aos ganhos de preço.

Embora já estivessem em queda

na ponta, os preços ainda se

mantinham em níveis superiores

aos do mesmo período do ano

anterior, com a notável exceção

dos produtos relacionados ao

petróleo. Na verdade, quase todos

os setores tiveram desempenho

negativo do quantum nesse período,

com exceção de Extração de

petróleo (38%) e Outros

equipamentos de transporte (10,2%).

Por fim, no primeiro trimestre de

2009 a maioria dos setores foi

atingida por quedas simultâneas

dos preços e do quantum

exportado. Uma exceção

importante foi o setor de Extração

de minerais metálicos, no qual

os preços ainda eram 50,3%

superiores aos do mesmo período

de 2008, mais do que

compensando a queda do quantum

(-14,6%) e proporcionando a alta

das exportações em valor. Esse

desempenho dos preços deve-se à

forma de reajuste do minério de

ferro, feita geralmente apenas uma

vez por ano, no segundo trimestre.



Portanto, o país ainda beneficiou-se

dos altos preços negociados em

2008, antes da eclosão da crise.

Os setores de Agricultura e

pecuária e de Extração de

petróleo também são exceções,
pois conseguiram aumentar o
quantum exportado no trimestre
(bem como o setor de Celulose e
papel, não apresentado nas
tabelas). No caso do petróleo,

contudo, a queda de preços foi

muito forte, gerando um efeito final

negativo sobre o valor exportado.

Do lado das importações, os

efeitos da crise internacional



Quando há uma
redução simultânea
das exportações
e das importações em
um determinado setor,
a tendência é que a
diferença entre os fluxos
também se reduza

foram discretos no quarto

trimestre de 2008, mas bastante

fortes e generalizados no primeiro

trimestre de 2009. Até setembro

de 2009, 23 dos 24 setores que

possuíam níveis de importação

significativos3 registraram forte

crescimento das importações, no

rastro da expansão da demanda

doméstica - que cresceu naquele

período a taxas anualizadas em

torno de 8%. Na grande maioria

dos casos, o crescimento era

superior a 40% na comparação

com o mesmo período do

ano anterior.

No quarto trimestre de 2008, o

crescimento desacelerou-se de

forma generalizada, com as taxas

caindo, não raro, à metade do que

eram no período janeiro setembro.

Mesmo assim, apenas dois

setores sofreram queda na

comparação com o mesmo

período de 2007. No primeiro

trimestre de 2009, por fim, a

maioria dos setores registrou

queda expressiva em relação

ao mesmo período de 2008.

A Tabela 5 mostra que apenas

o setor de Extração de minerais

metálicos teve queda de

importações no período

janeiro-setembro de 2008,

comparativamente ao mesmo

período do ano anterior. Quase 2/3

da alta do valor importado esteve

relacionada a apenas seis

setores: Extração de petróleo,

Refino de petróleo e combustíveis,

Produtos químicos, Material

eletrônico e de comunicações,

Veículos automotores e Metalurgia

básica, que responderam juntos

por um aumento absoluto de

US$ 29,7 bilhões. A Tabela 6

mostra que, de forma geral, houve

uma conjugação de crescimento

das quantidades importadas com

aumentos de preço, sendo que,

em setores produtores de bens de

consumo e de capital, o quantum

deu uma contribuição maior -

como em Material eletrônico

e de comunicações, Veículos

automotores, Máquinas para

escritório e equipamentos de

informática, Couros e calçados,

Confecção de artigos do vestuário

e Outros equipamentos de

transporte. Já em setores

produtores de bens de origem

agrícola e mineral, o efeito-preço

foi predominante.

A desaceleração do quarto

trimestre de 2008 deveu-se

principalmente a um menor

crescimento do quantum

importado ou mesmo a quedas

deste - como em Extração de

petróleo, Produtos químicos,

Material eletrônico e de

comunicações, Máquinas para

escritório e equipamentos de

informática e Produtos

alimentícios e bebidas. Contudo,

também foram registrados

aumentos mais moderados dos

preços, comparativamente aos

registrados em janeiro-setembro

(com as notáveis exceções de

Extração de carvão mineral e

Produtos químicos).

Já no primeiro trimestre de 2009,

a maioria dos setores registrou

quedas simultâneas de preços e

3 Setores produtores de bens agropecuários e industriais, segundo a classificação CNAE 1.0 do IBGE,
excluindo-se Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados com estas atividades; Produtos
de madeira; Pesca, aquicultura e atividades dos serviços relacionados com estas atividades; Produtos
do fumo; e Edição, impressão e reprodução de gravações.



de quantum. As principais

exceções são os cinco setores

destacados nas partes inferiores

das tabelas 5 e 6, que foram os

únicos a registrar aumento dos

valores de importação. Nos casos

de Produtos alimentícios e

bebidas, Confecção de artigos de

vestuário e Outros equipamentos

de transporte houve crescimento

do quantum, o que compensou as

quedas de preço. Em Couros e

calçados e Extração de carvão

mineral, ao contrário, o aumento

dos preços compensou a redução

do quantum. Houve outros setores

que também obtiveram ganhos de

preço no período, mas insuficientes

para fazer frente à queda do quantum,

casos de Produtos químicos, Material

eletrônico e de comunicações e

Veículos automotores.

O efeito líquido da retração tanto

das exportações quanto das

importações no primeiro trimestre

de 2009 foi um ligeiro aumento

do saldo comercial do país, de

US$ 251,2 milhões em relação

ao mesmo período de 2008,

em contraposição às quedas

ocorridas em 2008. Mais

interessante do que isso, contudo,

é a composição setorial desse

movimento. A Tabela 7

mostra que os setores que são

tradicionalmente deficitários na

pauta brasileira - destacada na

parte inferior da tabela - foram os

grandes responsáveis pela

melhoria recente, visto que o seu

déficit conjunto reduziu-se em

pouco mais de US$ 3 bilhões.

As maiores contribuições foram

dadas pelos setores de Extração

de petróleo (redução de

US$ 1,2 bilhão no déficit), Material

eletrônico e de comunicações

(US$ 908 milhões), Produtos

químicos (US$ 835 milhões) e

Refino de petróleo e combustíveis

(US$ 755 milhões), enquanto que

entre os demais setores desse

grupo somente houve aumento

expressivo do déficit em Máquinas

e equipamentos (de

US$ 733,5 milhões).

Já os setores que são

tradicionalmente superavitários,

apresentados na parte superior

da tabela, viram o seu superávit

conjunto reduzir-se em

US$ 2,3 bilhões, com especial

contribuição de Veículos

automotores (-US$ 989,3

milhões), Metalurgia básica

(-US$ 922,5 milhões), Outros

equipamentos de transporte

(-US$ 747 milhões) e

US$ 605,3 milhões). Os únicos

setores que lograram aumentar o

seu superávit foram Agricultura e

pecuária e Extração de minerais

metálicos, não por acaso os

únicos a registrarem crescimento

das exportações.

O que ocorreu no primeiro

trimestre contrasta com o

movimento observado no ano de

2008, marcado por uma piora dos



saldos comerciais na grande maioria

dos setores. Entretanto, é um

resultado absolutamente dentro do

esperado diante de um quadro de

queda generalizada dos fluxos

comerciais. Isso porque quando há

uma redução simultânea das

exportações e das importações

em um determinado setor, a

tendência é que a diferença entre

os fluxos também se reduza -

desde que o ritmo de queda de

ambas não seja muito diferente.

PAÍSES E BLOCOS DE
ORIGEM E DESTINO

O movimento de desaceleração e

queda das exportações e
importações brasileiras após o

início da crise internacional teve
nuances bastante marcadas no
que diz respeito à sua distribuição

segundo países e blocos
econômicos de destino e origem,

respondendo à intensidade e ao

timing de seus impactos sobre os
diferentes mercados. A Tabela 8

mostra que, no período janeiro-

setembro de 2008, as

exportações para todas as regiões

cresciam a taxas expressivas,

mas o ritmo era mais forte nas

vendas direcionadas à Ásia, à

Europa Oriental e aos Demais

Países (Oceania, América Central

etc.), reflexo não somente do

crescimento econômico mais

acelerado dessas regiões, mas

também da pauta de vendas mais

concentrada em commodities, que



exibiam ganhos expressivos de

preços no período.

O crescimento era mais moderado

nas vendas para a América Latina

e para a África, concentradas em

bens manufaturados, e também

para a União Européia, reflexo

do crescimento econômico mais

lento dessa região (alguns países

já estavam entrando em recessão

antes de setembro de 2008). De

forma não surpreendente, o menor

crescimento se dava nas vendas

para os Estados Unidos, que, hoje

se sabe, já se encontravam em

recessão desde o final de 2007.

De fato, o quantum de exportações

nesse período já registrava queda

para os Estados Unidos (-8,6%)

e também para a União Européia

(-5,2%), o que significa que o

aumento das vendas para esse

bloco devia-se exclusivamente

aos aumentos dos preços das

commodities. Em contrapartida, o

quantum tinha desempenho positivo

nas vendas para o Mercosul

(12,8%) e para a Ásia (6,4%).

No quarto trimestre de 2008 as

exportações para Estados Unidos,

União Européia e Europa Oriental

já acusavam queda, enquanto as

vendas para o resto do mundo

permaneciam em crescimento,

mesmo que a taxas mais baixas

(Aladi e Ásia). Com efeito, em um

primeiro momento os países mais

frontalmente afetados pela crise

foram justamente os da América

do Norte e os da Europa,

enquanto ainda se discutia se os

demais países seriam afetados ou

se haveria um "desacoplamento"

(decoupling) de seu desempenho

econômico em relação ao mundo

desenvolvido. As exportações

brasileiras refletiam claramente

esse quadro.

No primeiro trimestre de 2009,

por fim, caiu por terra a hipótese

de decoupling e o mundo foi

Sob qualquer parâmetro,
o crescimento das
vendas brasileiras no
primeiro trimestre foi
surpreendentemente
alta, sendo provável que
haja uma desaceleração
no restante do ano



O processo de redução
do saldo comercial
brasileiro ocorrido no
ano de 2008 distribuiu-se
entre todos os principais
países e blocos
econômicos

afetado de forma generalizada,

com recessão ou forte

desaceleração do crescimento

econômico em praticamente todos

os países. Isso se refletiu de

forma imediata nas vendas

do Brasil. Com efeito,

permaneceram crescendo apenas

as vendas para China (62,7%),

Coréia do Sul (23,5%) e África

(0,4%). A China, aliás, já assumiu

em 2009 o posto de segundo

principal destino das exportações

brasileiras (passando a Argentina)

e poderá vir mesmo a superar

os Estados Unidos, desde que

o ritmo recente de expansão das

vendas se mantenha ao longo

do ano. Entretanto, sob qualquer

parâmetro, o crescimento das

vendas brasileiras no primeiro

trimestre foi surpreendentemente

alta, sendo provável que haja uma

desaceleração no restante do ano.

O bom desempenho das vendas

para a China responde tanto ao

dinamismo econômico desse país

quanto ao tipo de produtos que o

Brasil vende para lá.

Deve-se lembrar que a economia

chinesa ainda deverá crescer algo

entre 6% e 8% neste ano com

base na demanda interna, o que

implicará necessariamente uma

maior demanda por bens que

o país não é capaz de produzir em

quantidade suficiente - como

soja, minério de ferro, alguns

produtos siderúrgicos e petróleo.

São justamente esses produtos

que estão ganhando espaço na

pauta importadora do país, em

detrimento das compras de

insumos industriais (por exemplo,

componentes eletrônicos)

que são utilizados pelos setores

exportadores de manufaturados,

duramente atingidos pela

recessão global. E os produtos

que estão em alta são justamente

os mais importantes na pauta

exportadora do Brasil para a China.



Do lado das importações

(Tabela 9), o crescimento no

período janeiro-setembro de 2008

foi generalizado nas compras

provenientes de todos os principais

blocos e países, mas as taxas

foram relativamente mais elevadas

nos casos de África, Oriente

Médio, Europa Oriental e Ásia.

Nos dois primeiros, a explicação

para a diferença recai no peso

das compras de petróleo, cujos

preços estavam muito elevados.

No caso da Europa Oriental, além

dos derivados do petróleo, houve

forte crescimento das compras

de fertilizantes. E na Ásia, os

derivados de petróleo também

deram importante contribuição,

mas o crescimento deveu-se

principalmente às compras de

materiais e de equipamentos

elétricos e eletrônicos.

A desaceleração registrada

no quarto trimestre de 2008

distribuiu-se de forma

razoavelmente homogênea entre

todos as origens, destacando-se

apenas a queda das compras

oriundas da África, por conta do

petróleo. Já no primeiro trimestre

de 2009 houve queda

generalizada, com as notáveis
exceções de Estados Unidos,

de onde cresceram bastante

as importações de aviões e de

carvão mineral, e México, com

maiores importações de automóveis.

O processo de redução do saldo

comercial brasileiro ocorrido no

ano de 2008 distribuiu-se entre

todos os principais países e

blocos econômicos, como se vê

na Tabela 10. No período janeiro-

setembro, houve aumento do

superávit apenas com os países

da Aladi, concentrado na Argentina

e na Venezuela, e com os Demais

Países. No quarto trimestre do ano

o saldo melhorou apenas com a

África e com o Oriente Médio, fruto

da queda das cotações do petróleo.

Já no primeiro trimestre de 2009,

o saldo comercial do país só

cresceu devido à redução dos

déficits com os países asiáticos,

notadamente a China, e em menor

medida pelo aumento dos

superávits com África, Oriente

Médio e Europa Oriental, em

virtude da retração mais forte das

importações provenientes desses

países. Em relação aos mercados

mais tradicionais do país -

Estados Unidos, União Européia e

Aladi -, houve uma deterioração

do saldo no montante de US$

3,8 bilhões. No caso dos Estados

Unidos, aliás, o sinal do saldo

se inverteu, tornando-se favorável

aos norte-americanos em

US$ 1,8 bilhão no trimestre.

CONCLUSÕES

A crise internacional que eclodiu

em setembro de 2008 teve

impacto fortemente contracionista

sobre os fluxos de comércio
internacional, e o Brasil sentiu

rápida e frontalmente os efeitos

da crise, primeiro com uma

desaceleração do crescimento

das exportações e importações

no quarto trimestre de 2008, e
depois com quedas desses fluxos

no primeiro trimestre de 2009.

A análise desenvolvida nesse

artigo pôde identificar alguns fatos

importantes que permitem um

melhor entendimento desse

fenômeno, os quais são

destacados a seguir.

1. Em um primeiro momento

(quarto trimestre de 2008), os

efeitos da crise foram sentidos

mais intensamente do lado

das exportações, o que está



Embora a crise
tenha provocado uma
queda das exportações
brasileiras, deve-se
destacar que as vendas
para a China cresceram
62,7%

relacionado ao mau

desempenho do quantum

exportado já antes da crise, o

qual era disfarçado pelos

ganhos de preço. Como um

dos efeitos imediatos da crise

foi a redução das cotações

das commodities, não restou

mais nada para sustentar o

desempenho exportador. Com

o aprofundamento da crise, o

desempenho do quantum

piorou ainda mais,

especialmente nos bens

manufaturados, e os preços

também passaram a dar

contribuição fortemente

negativa, principalmente nas

vendas de produtos básicos e

semimanufaturados. Salvou-se

apenas o bom desempenho

do quantum exportado de

produtos básicos no primeiro

trimestre de 2009.

2. As importações também

sofreram os impactos da crise

já no quarto trimestre de 2008,

mas, ao contrário de

registrarem quedas, elas

apenas desaceleraram o seu

crescimento em relação às

taxas extremamente elevadas

que se observavam no período

pré-crise. No primeiro

trimestre de 2009, contudo, o

quantum de importações

passou a registrar quedas

ainda maiores do que o das

exportações, devido

principalmente à retração das

compras de bens

intermediários e de

combustíveis (que

representam 75% da pauta),

as quais reagiram à forte

retração da atividade industrial

na virada de 2008 para 2009.

Os índices de quantum de

bens de consumo não-

duráveis e de bens de capital,

ao contrário, tiveram variação

positiva no trimestre.

3. A crise provocou uma redução

dos termos de troca do país,

que acumularam queda de

13,3% apenas no período de

três meses, entre outubro de

2008 e janeiro de 2009. Em

termos históricos, contudo, o

nível de termos de troca

alcançado em março de 2009

- já com ligeira recuperação

em relação a janeiro - ainda

era razoavelmente favorável,
permanecendo acima dos

níveis registrados em todo o

período 2001 -2005. Na

verdade, a perda ocorrida após

a eclosão da crise significou

apenas a devolução do ganho

que havia ocorrido no período

imediatamente anterior, qual

seja, entre abril e outubro de

2008, e o nível corrente dos

termos de troca está longe de

representar um grande revés

para a economia brasileira.

Tendo em vista os movimentos

recentes, é bastante provável

que ocorra uma estabilização

dos termos de troca daqui em

diante, com quedas

semelhantes nos preços de

exportação e importação.

4. Os ganhos de preço eram o

grande sustentáculo do

crescimento exportador da

maioria dos setores antes da

crise. Apenas nove dos 24

setores considerados

registraram variação positiva do

quantum no período janeiro-

setembro de 2008 em relação

ao mesmo período do ano

anterior. Imediatamente após o

início da crise, a maioria dos



setores teve queda nas

exportações, com exceção

daqueles cujos preços ainda

se mantinham em patamares

superiores aos registrados no

mesmo período do ano

anterior. Por fim, no primeiro

trimestre de 2009 quase todos

os setores foram atingidos

por quedas simultâneas

dos preços e do quantum

exportado. As exceções

foram Extração de minerais

metálicos, no qual os preços

ainda foram 50,3% superiores

aos do mesmo período de

2008; Agricultura e pecuária,

com expansão das

quantidades exportadas; e

Extração de petróleo, que

também registrou aumento

expressivo do quantum, devido

ao aumento da produção

doméstica.

5. O crescimento das

importações era

generalizadamente forte entre

os diversos setores produtivos

antes da crise. No quarto

trimestre de 2008, o

crescimento desacelerou-se

de forma generalizada, com

as taxas caindo, não raro,

à metade do que eram no

período janeiro setembro, por

uma combinação de menor

crescimento (ou queda) do

quantum com menores ganhos

de preço. Já no primeiro

trimestre de 2009, a maioria

dos setores registrou quedas

simultâneas de preços e de

quantum.

6. Os setores que são

tradicionalmente deficitários

na pauta brasileira foram os

grandes responsáveis pelo

aumento do saldo comercial

total do país no primeiro

trimestre de 2008, visto que o

seu déficit conjunto reduziu-se

em pouco mais de US$ 3

bilhões. Já os setores que são

tradicionalmente superavitários

viram o seu superávit conjunto

reduzir-se em US$ 2,3 bilhões.

Esses números contrastam

com o movimento observado

no ano de 2008, marcado

por uma piora dos saldos

comerciais na grande maioria

dos setores. Entretanto, é

um resultado absolutamente

dentro do esperado diante

de um quadro de queda

generalizada dos fluxos

comerciais. Isso porque

quando há uma redução

simultânea das exportações

e das importações em um

determinado setor, a tendência

é que a diferença entre os

fluxos (saldo) também se

reduza - desde que o ritmo

de queda de ambas não seja

muito diferente.

7. No período janeiro-setembro

de 2008, as exportações para

todas as regiões cresciam a

taxas expressivas. O menor

crescimento se dava nas

vendas para os Estados

Unidos, que já se

encontravam em recessão

desde o final de 2007, e para

a União Européia, onde alguns
países já estavam entrando

em recessão antes de

setembro de 2008. No quarto

trimestre de 2008, as

exportações para Estados

Unidos, União Européia e

Europa Oriental - regiões

mais afetadas pela crise em

um primeiro momento - já

acusavam queda, enquanto as

vendas para o resto do mundo

permaneciam em

crescimento, mesmo que a

taxas mais baixas. No

primeiro trimestre de 2009, por

fim, caiu por terra a hipótese

de decoupling e o resto do

mundo foi afetado, provocando

queda das exportações

brasileiras para todos os

destinos. A maior exceção foi

a China, para onde as vendas

cresceram 62,7%, com bom

desempenho de soja, minério

de ferro, alguns produtos

siderúrgicos e petróleo.

8. O saldo comercial do país

vinha se reduzindo com todos

os principais países e blocos

ao longo de todo o ano de

2008, fruto de um crescimento

mais acelerado das

importações em relação às

exportações em quase todos

os casos. No primeiro

trimestre de 2009, ao

contrário, houve uma melhoria

do saldo total em relação ao

mesmo período de 2008, mas

o desempenho foi bastante

diferenciado entre os diversos

países e blocos. Houve uma

expressiva redução do déficit

com os países asiáticos

(-2,8 bilhões), principalmente

com a China, e um aumento

dos superávits com África,

Oriente Médio e Europa

Oriental. Em contrapartida,

houve deterioração do saldo

com os parceiros mais

tradicionais do país -

Estados Unidos, União

Européia e Aladi.
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