
Importação cresce no ritmo
de recuperação da economia
Em janeiro, houve alta de 16,8%, comparada com o mesmo mês de 2009

Real valorizado eleva número de
importadores e reduz exportadores

COMÉRCIO EXTERIOR

O bom desempenho da econo-
mia já começou a impulsionar
as importações. A tendência é
que novas empresas busquem
adquiririnsumos,produtosaca-
bados e máquinas no mercado
externo em 2010. “Estamos re-
tomando o padrão de importa-
ções do pré-crise”, disse o eco-
nomista-chefe da MB Associa-
dos, Sérgio Vale.

Em janeiro, as importações
cresceram 16,8% em relação a
janeiro de 2009. O ritmo das
comprasexternasfoimelhoran-
do ao longo dos meses na com-
paração com igual período do
anoanterior.Emoutubro,asim-
portações caíam 22,2%. Em no-

vembro, a redução foi de 8,2%.
Em dezembro, uma alta de
6,8%.Abalançacomercialdefe-
vereiro será divulgada na se-
gunda-feira.

A recuperação das importa-
ções está sendo impulsionada
pelascomprasdebensinterme-
diários. Entre setembro de
2009ejaneiro,asempresasbra-
sileiras importaram 9,5% mais
insumos, apontamdados da Se-
cretaria de Comércio Exterior
(Secex)calculados seminfluên-
cias sazonais pela LCA Consul-
tores. Só em janeiro, compara-
do com dezembro, as importa-
ções de insumos subiram 3,2%.

O ritmo de crescimento das

importações de matéria-pri-
mas chega a ser superior ao da
produçãoindustrial.Aestimati-
va da LCA é que a produção da
indústriaavançou3,1%entrese-
tembro e janeiro. Os dados de
janeiroaindanãoforamdivulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

“Estáocorrendoumasubsti-
tuição de insumos nacionais
por importados”, disse o econo-
mista-chefe da LCA Consulto-
res, Bráulio Borges. O principal
estímulodatrocadefornecedo-
res nacionais por importados é
ocâmbio.Mesmoosexportado-
resprocuramimportarmaispa-
ra manter sua competitividade

–uma espéciedehedge natural.
No setor de bens de consu-

mo duráveis, a substituição de
produtos nacionais por impor-
tados é mais visível. Entre se-
tembro e janeiro, a importação
desses itens cresceu expressi-
vos 30,2%, enquanto a produ-
ção caiu 1,1%. A retirada dos be-
nefícios fiscais concedidos pelo
governo para combater a crise
impactaram a produção local.

Paraovice-presidentedaAs-
sociação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB), José Augusto
deCastro,areaçãodasimporta-
ções começou em setembro de
2009 e deve atingir um ritmo
mais forte a partir de março.

Ele acredita que as importa-
ções de bens de capital devem
se recuperar com vigor à medi-
da que as empresas voltam a in-
vestir. Na sua avaliação, o câm-
bio valorizado vai ajudar as em-
presas a substituir maquinário
obsoleto.Porenquanto,ascom-
pras externas de máquinas e
equipamentos ainda mostram
estagnação. Na série sem in-
fluências sazonais, a alta é de

apenas 0,6% nesse setor.
A avaliação dos especialis-

tas em comércio exterior é que
mesmoumadesvalorizaçãomo-
derada do real não vai atrapa-
lharocrescimentodasimporta-
ções,quedeve ocorreracompa-
nhando o desempenho da eco-
nomia brasileiro. “O câmbio só
vai prejudicar as compras ex-
ternas se o dólar ultrapassar
R$ 2”, diz Castro. ●

Raquel Landim

Orealvalorizadoeocrescimen-
to da economia favoreceram o
surgimento de novos importa-
dores e reduziram o número de
exportadores durante o gover-
no Lula. Entre 2002 e 2009, o
total de empresas importado-
ras subiu de 25.542 para 34.033,
o que significa 8.491 compa-
nhias a mais trazendo produtos
de fora do País, conforme o Mi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.

Os dados oficiais apontam
queototaldeexportadoressaiu
de 17.407 em 2002 para 19.823
mil em 2009. Os resultados, no
entanto, não são comparáveis,
porque, a partir de 2006, o go-
vernopassouacontabilizarcer-
ca de 3 mil empresas que en-
viam ao exterior, por ano, volu-
mes inferiores a 30 quilos pelos
Correios. Excluindo esse mon-
tante,cercade580 companhias
deixaram de exportar nos últi-
mos sete anos.

“Essa situação é um reflexo
do crescimento do consumo no
Brasil, puxado pelos ganhos do
salário mínimo, pelo Bolsa-Fa-
mília e pelo crédito”, disse o vi-
ce-presidente daAssociação de
Comércio Exterior do Brasil
(AEB),JoséAugustodeCastro.
“O câmbio valorizado deu a aju-
da final para o movimento, por-
que tornou os produtos impor-
tados mais baratos.”

OsecretáriodeComércioEx-
terior do Ministério do Desen-
volvimento, Welber Barral,
também atribui o aumento do
número de importadores ao
crescimento do mercado do-
méstico e à maior abertura da
economia do País. Ele diz ainda
que muitas empresas, inclusive
hipermercados, deixaram de
usarserviçosdegrandestradin-
gs e começaram a negociar por
conta própria, multiplicando o
número de importadores.

CRESCIMENTO DO COMÉRCIO
Os dois mandatos do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva fo-
ram períodos de forte cresci-
mento do comércio exterior em
ambas as direções, com exce-
ção do ano passado, quando
ocorreu o impacto da crise glo-
bal.Entre2002e2009,asexpor-
tações brasileiras cresceram
152%, atingindo US$ 152 bi-
lhões, e as importações, 170%,
para US$ 127,6 bilhões.

Nas exportações, isso não
significoumaisvendedoresbra-
sileiros no mercado internacio-
nal, mas o mesmo número de
empresas exportando mais. O
valor médio anual exportado
por empresa subiu de US$ 3,47
bilhões em 2002 para US$ 7,68
bilhões no ano passado. O valor
médioimportadotambémcres-
ceu,mas continua bem inferior.
Saiu de US$ 1,85 bilhão para
US$ 3,75 bilhões no período.

Deacordocomoeconomista-

chefe da Fundação Centro de
Estudos do Comércio Exterior
(Funcex), Fernando Ribeiro, o
avanço das exportações ficou
concentrado nas commodities
–uma atividade de grandes em-
presas, porque é preciso ter es-
cala para vender soja ou miné-
rio de ferro. Além disso, o real
forte e aumento dos salários re-
duziu acompetitividadedospe-
quenos e médios exportadores
de manufaturados.

PEQUENAS EMPRESAS
Um estudo feito pela Funcex, a
pedido do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), mostrou que o núme-
ro de micro e pequenas empre-
sas exportadoras subiu de
8.854 em 1998, pouco antes do
fim da paridade do real com o
dólar, para 14.154 em 2004. À
medidaqueocâmbiovoltouase
valorizar, esse número caiu.
Em 2008, último dado disponí-
vel, havia 10.114 micro e peque-
nas empresas exportadoras.

“Com o atual patamar do dó-
lar, a pequena empresa perce-

be que exportar dá trabalho,
mas não dá lucro. Já a importa-
ção melhora os resultados. Na-
dasubstitui o lucro como incen-
tivo para entrar na exporta-
ção”,disseodiretordodeparta-
mento de comércio exterior da
Fiesp, Roberto Giannetti da
Fonseca.

A fabricante de produtos de
cama, mesa e banho Teka está
importandofiosdepoliéster,te-
cidos e até produtos acabados
de alto valor agregado. A com-
panhia desenvolveu fornecedo-
res no exterior e pretende au-
mentar cada vez mais as com-
pras. Já a participação das ex-

portações no faturamento caiu.
“Exportarhojeéprejuízo emci-
ma de prejuízo. Não vamos
mais investir nesse mercado”,
disse o vice-presidente da
Teka, Marcelo Stewers.

Em contrapartida, vários fa-
tores estimulam as empresas a
importar. A fabricante de mó-
veis Ditália, do Rio Grande do
Sul, desenvolveu fornecedores
na China para reduzir os cus-
tos. A empresa abriu um escri-

tório comercial na China e hoje
importa70%dosacessórios,co-
mo maçanetas, puxadores e do-
bradiças. “Estivemos na Ásia
várias vezes e decidimos fechar
negócio”, contou o presidente
da Ditália, Noemir Capoani.

Algumas companhias recor-
reram ao exterior porque sua

capacidade produtiva não con-
seguia atender à pujante de-
manda doméstica. É o caso da
fabricante de pisos e azulejos
Gyotoku,de Suzano, interior de
São Paulo. “Com a explosão do
consumo do porcelanato, pro-
duzimos a 100% da capacidade,
mas ainda assim temos de im-
portar”, disse o coordenador fi-
nanceiro e de importações, Ro-
gerBenitus.Aempresaérepre-
sentante exclusiva de marcas
deazulejos daItáliaedaGrécia.

As empresas também apro-
veitamodólarbaratoparacom-
prar bens de capital no exte-
rior, aumentando a produção
outrocandomaquinárioobsole-
topara melhorar sua produtivi-
dade. Para fazer esse tipo de
compra,muitasrecorremafor-
necedores especializados em
importação de máquinas. O nú-
mero de importadores de má-
quinas e equipamentos tripli-
cou nos últimos três anos, diz o
presidentedaAssociaçãoBrasi-
leira dos Importadores de Má-
quinas e Equipamentos Indus-
triais (Abimei), Thomas Lee. ●

Total de empresas que trazem produtos do exterior sobe de 25.542 para 34.033 entre 2002 e 2009
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MUDANÇADERUMO-ATeka reduziusuasexportaçõeseaumentoua importaçãode fios, tecidoseprodutosacabados, diz ovice-presidentedaempresa,MarceloStewers

Avanço das
exportações ficou
concentrado nas
commodities

GILMAR SOUZA/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B4.




