
Nãoénenhuma
maldiçãoser
exportadorde
commodities

ANÁLISE

PaísperdemercadonosEUA

●●● Não énenhumamaldição ser
exportador de commodities. Gra-
ças às suas reservas naturais, ao
grande volumede terra disponí-
vel e aos avanços tecnológicos
promovidos pela Embrapa, ven-
der alimentos eminérios é uma
vocaçãobrasileira. E, nummun-
do comodehoje, pode ser até
vantagem.

É a exportação de commodi-
ties que está garantindo umsupe-
rávit deUS$28bilhões na balan-
ça comercial doPaís no acumula-
dode 12meses até agosto, ape-
nas 6,5%abaixo do valor de 12
meses anteriores. Um resultado
invejável para umperíodo de tur-
bulência global, que ajuda a equi-
librar as contas externas.

Comosmaciços investimen-
tosgovernamentais, a Chinaman-
teve sua economia crescendo a
um ritmode 8%.Por isso, está
demandandomais commodities.
Para oBrasil, é bomque neste
momento suas exportações se-
jamcomplementares à demanda
dopaís que virou omotor de cres-
cimento da economiamundial.

A crise nasceu emWall Street
e secou osmercados de crédito
durante um longo período. Era
natural, portanto, que impactas-
semais duramente os bens que
mais precisamde crédito para
circular nomundo: os produtos
manufaturados.

Oque é preocupante não é ex-
portar commodities,mas estabe-
lecer umpadrão de dependência
excessiva.Nomédio e longo pra-
zos, depender da exportação de
commodities traz dois proble-
mas: as receitas externas doPaís
ficammais vulneráveis às oscila-
ções de preços (naturais nomer-
cado de commodities) e a produ-
ção de soja ouminério de ferro,
por exemplo, criamuitomenos
emprego que a fabricação de car-
ros ou eletroeletrônicos.

Conformeos dadosmais anti-
gos disponíveis naSecretaria de
Comércio Exterior (Secex), em
1964, 85%dasexportaçõesbrasi-
leiras eramde commodities.Na
década de 30, por exemplo, qual-
quer oscilação de preço do café
se transformava emuma crise
para oBrasil. Comodesenvolvi-
mento da indústria, esse jogo se
inverteu no fim dos anos 70.

A crise virou de novo o placar
pela primeira vez em31 anos, o
que é simbolicamente importan-
te,mas a diferença ainda é de
apenas0,3 ponto porcentual a
favor dos básicos.

Omaior problema hoje é que o
cenário para os exportadores de
manufaturados é totalmente des-
favorável. Alémda demanda ex-
terna retraída e preços emque-
da, as indústrias têmde enfren-
tar o câmbio valorizado e o custo
Brasil, que reduz sua competitivi-
dade.

Comadescoberta das imensas
reservas no pré-sal, é provável
queoBrasil exportemuito petró-
leono futuro. Para não desequili-
brar de vez a balança comercial,
o ideal é fortalecer as exporta-
ções demanufaturados agora.●

Pela1ªvezem31anos,exportaçãode
básicossuperaademanufaturados

AVANÇO–Fatiadasvendasdesojaemgrãoatingiu 10,3%dototal exportadode janeiroaagosto

Indonésia e Vietnã ampliam vendas de calçados e têxteis para os norte-americanos

RAQUEL
LANDIM
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OBrasilexportoumaiscommo-
dities do que produtosmanufa-
turados pela primeira vez nos
últimos 31 anos. De janeiro a
agosto, as vendas externas de
produtos básicos somaram
US$ 41,9 bilhões – US$ 300mi-
lhões amais do que os US$ 41,6
bilhões de exportações de ma-
nufaturados. A participação
das commodities nas exporta-
ções atingiu 42,8%, acima dos
42,5%dosmanufaturados.
A crise global é a principal

responsável pela significativa
mudança na pauta de exporta-
çõesdoPaís.Aturbulênciaatin-
giumais duramente os clientes
brasileirosdeprodutosmanufa-
turados, comoosEUAeos vizi-
nhosdaAméricaLatina.Porou-
tro lado, com a economia local
crescendo8%,aChinamanteve
seu apetite por commodities e
se tornou o principal destino
das exportações doBrasil.
A participação da China nas

exportações brasileiras avan-
çou de 9,1% de janeiro a agosto
de2008para 14,7%emigualpe-
ríododesteano.Namesmacom-
paração, a fatia dos EUA caiu
de 14,1% para 10,2%. As fatia de
exportaçõesparaaAméricaLa-
tina e o Caribe também recuou
de 25,4% para 21,6%,
Graças à demanda chinesa,

as vendas de soja em grão, que
respondiampor6,8%dasexpor-
tações de janeiro a agosto de
2008, atingiram 10,3% do total.
A fatia do minério de ferro nas
vendas externas do País subiu

de7,7%para9%. Jáaparticipa-
ção dos automóveis caiu de
2,5%para2%;dasautopeças,de
1,8%para1,5%;edosveículosde
carga, de 1,1% para 0,7%.
Para José Augusto de Cas-

tro,vice-presidentedaAssocia-
ção Comércio Exterior do Bra-
sil (AEB), a “primarização” da
pauta de exportação é preocu-
pante,porquetornaoPaísmais
vulnerávelàsoscilaçõesdepre-
çosdascommodities.Outropro-
blema que os manufaturados
enfrentam é a valorização do
câmbio. Com o dólar a R$ 1,80,
ficoumais difícil exportar.
“Essa receita com exporta-

ções de básicos está inflada.
Não é sustentável. O mercado
de commodities vive momen-
tos de histeria”, disse Fábio Sil-
veira, sócio daRCConsultores.
Na sua avaliação, o aumento
das exportações de commodi-
ties é positivo no curto prazo,
porque traz mais dólares ao
País.Mas,nomédio,énegativo,
porqueossetoresligadosacom-
modities empregampouco.
Os analistas de comércio ex-

terior ainda não sabem se os
produtosbásicosvãocontinuar
liderando as exportações até o
fimdoano. Issovaidependerda
performancedaeconomiamun-
dial. Se osEUAeaAméricaLa-
tina se recuperaremmais rápi-
doque oprevisto, as vendas ex-
ternas de manufaturados po-
dem reagir.
Júlio Callegari, economista

doJPMorgan,dizqueatendên-
cia de maior participação dos
básicos será atenuada nos pró-

ximosmeses,poisoBrasil ante-
cipou as exportações de com-
moditiescomosojaeminériode
ferro na primeira metade do
ano. Nas duas primeiras sema-
nasdesetembro,amédiadiária
das exportações de manufatu-

rados está em US$ 279,5 mi-
lhões, umpoucoacimadosUS$
272milhões dos básicos.
AndréSacconato,daTendên-

cias Consultoria, é menos oti-
mista. “Até o fim do ano, as ex-
portações de básicos vão supe-

rar a de manufaturados. É
um reflexo da crise.” Ele crê
que o crescimento mundial
vai seguir liderado por paí-
sescomoaChina.Earecupe-
raçãodosEUAsódeveocor-
rerapartirde2010ou2011. ●

COMÉRCIO EXTERIOR

De janeiro a agosto deste ano, participação das commodities na pauta de vendas externas subiu para 42,8%

Edna Simão
BRASÍLIA

Comosenãobastasseaconcor-
rênciados chineses, oBrasil es-
táperdendocadavezmaisespa-
ço nomercado americano para
os novos tigres asiáticos –Viet-
nã e Indonésia. Só no primeiro
semestredesteano,asexporta-
ções brasileiras para os Esta-
dosUnidos caíram43,7%.
Enquanto as vendasde sapa-

tosbrasileirosrecuaram29,5%,
asdoVietnãsubiram20,1%eda
Indonésia, 14,4%.Mesmoemin-
tensidade menor, situação se-
melhante ocorreu na área de
têxteis, onde a exportação caiu
31,90%.Nessesegmento,oViet-
nãteveexpansãode1%eaIndo-
nésia, redução de 5,5%.
A maior participação dos

asiáticosnas importaçõesame-
ricanas está diretamente liga-
da aos preços. Como o custo da
mãodeobraecargatributáriaé
menornessespaíses,elesconse-
guemoferecerpreçoinferiorao
cobrado pelas empresas brasi-
leiras. E isso é fundamental pa-
ra abocanhar mercado porque
crise diminuiu o poder aquisiti-
vo dos americanos.
“Apesar da ligeira recupera-

çãoeconômicadosEstadosUni-
dos, o nível do desemprego ain-
daéalto.Comisso, países como
VietnãeIndonésia,quetemcus-
to trabalhista mais baixo que o
do Brasil, conseguem oferecer
umprodutomaisbarato”,expli-
cou o vice-presidente da Asso-

ciaçãodeComércioExteriordo
Brasil (AEB), José Augusto de
Castro.
Segundo o diretor executivo

daAssociaçãoBrasileiradasIn-
dústriasdeCalçados(Abicalça-
dos), Heitor Klein, desde 2004
os produtos brasileiros já esta-
vamperdendocompetitividade
em razão da falta de reformas,
comotrabalhistaetributária.A
crise intensificou o processo.
“Antes da crise, conseguíamos
minimizaro impactodessesde-
sequilíbrios como câmbiomais
favorável”, afirmouKlein.
OdiretorexecutivodaAbical-

çados destacou ainda que a ca-
racterísticadomercado ameri-

canoéoregimedesubcontrata-
ção–compradeprodutosbara-
tos em que as grandes grifes
agregamovalor doproduto –, o
que favoreceaentradadospro-

dutos asiáticos. “Também per-
demos mercado porque esta-
mos passando a atuar com de-
sign emarcas próprias”, disse.
Na avaliação do superinten-

dente da Associação Brasileira
daIndústriaTêxtil edeConfec-
ção (Abit), Fernando Pimentel,
oBrasilsofreaindacomaausên-
cia de acordos comerciais com
países desenvolvidos. “OBrasil
não conseguiu avançar nos
acordoscomerciais, ficounoze-
ro a zero”. Pimentel ressaltou a
importância de se discutir a
competitividade dos produtos
brasileiros.
O governo já demonstrou

preocupação com o tombo das
exportações não só para os
EUA como para outros parcei-
ros. O comércio internacional
impactou as contas externas
das economias de todo o plane-

ta, mas a falta de reformas,
como tributária e trabalhis-
ta,assimcomoocâmbiovalo-
rizado, estão tornando os
produtosbrasileirosmaisca-
ros.
Segundo o secretário de

ComércioExteriordoMinis-
tério de Desenvolvimento,
Welber Barral, a queda do
consumodos americanos in-
fluenciou diretamente as
vendas brasileiras, mas o
País precisa ter produtos
competitivos para recupe-
rar mercado no momento
em que a economia norte-
americanavoltaraseexpan-
dir. ●
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Custos no Brasil
levam a produtos
mais caros, dizem
empresários

JONNE RORIZ/AE – 11/7/2008

SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2009 ECONOMIA B3
O ESTADO DE S. PAULO ECONOMIA B3

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 set. 2009, Primeiro Caderno, online.




