
Além da China, mudança no consumo dos EUA afeta exportação brasileira 
Marta Watanabe 
 
A mudança no padrão de consumo americano ajuda a explicar as perdas crescentes da fatia 
brasileira na importação dos Estados Unidos nos últimos anos. A influência na alteração da 
demanda americana é maior nas commodities e quase irrisória nos produtos mais elaborados. 
Na média, porém, explica quase um terço da redução de participação brasileira, segundo 
estudo do departamento econômico do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).  
 
O levantamento aponta que de 2004 a 2009 as exportações totais brasileiras cresceram 58%. 
As vendas aos americanos no mesmo período, porém, aumentaram apenas 22%. A fatia 
brasileira nas importações americanas caiu de 1,41% para 1,04%, o que equivale a US$ 5,6 
bilhões. Segundo o levantamento, de cada dez dólares desse valor, US$ 6,90 podem ser 
explicados por perda de competitividade e US$ 3,10 por queda de demanda do mercado 
americano.  
 
De autoria dos economistas Fernando Puga e Pedro Quaresma, o estudo do BNDES mostra que 
no caso dos produtos elaborados, o efeito da perda de competitividade foi muito maior. De 
cada dez dólares do valor correspondente à redução da fatia brasileira nos desembarques 
americanos de produtos elaborados, US$ 9,50 - ou 95% - foram pela perda de competitividade 
e US$ 0,50 - ou 5% - pela redução de demanda americana. No grupo de commodities, porém, 
foi a demanda que respondeu por 70% da redução de participação brasileira nas importações 
desses produtos pelos Estados Unidos enquanto a perda de competitividade, por 31%.  
 
Fernando Puga, chefe do departamento de economia do BNDES, lembra que o efeito da 
demanda na queda dos embarques brasileiros rumo aos EUA no caso de commodities está 
concentrado em madeira e produtos minerais e metálicos. A importação total dos Estados 
Unidos de madeira caiu 63% de 2004 a 2009. No mesmo período, as compras americanas de 
produtos minerais e metálicos tiveram queda de 31%. Nos dois casos, diz o economista, a 
redução foi concentrada em 2009 e deve-se à crise imobiliária americana.  
 
No caso dos produtos elaborados, o fator que mais pesou na queda dos embarques aos EUA foi 
a perda de competitividade brasileira. O estudo mostra que a menor competitividade atingiu 
segmentos diversos como os de maior valor agregado, como máquinas e equipamentos, além 
de setores tradicionais como têxteis, couros e calçados. Produtos brasileiros do setor de couro 
e calçados, por exemplo, tinham fatia de 15,68% das importações americanas do setor em 
2004. No ano passado, a participação caiu para 7,11%. Os equipamentos de transporte 
também tiveram redução, de 7,54% para 3,19%.  
 
Segundo o estudo, essa diversidade revela que o problema de competitividade dos produtos 
mais elaborados não está restrito à concorrência com os asiáticos, mas pode estar ligado a 
outros fatores, como a taxa de câmbio. A China é considerada como a maior competidora por 
alguns setores, como têxteis e calçados. 
 
Para Puga, a perda de mercado nos produtos elaborados mostra a necessidade de políticas de 
promoção às exportações. Ele lembra que as empresas estão trabalhando atualmente para 
atender preferencialmente um mercado doméstico. "Mas há no setor externo um mercado 
importante e difícil de conquistar", diz Puga. Para ele, é interessante ter crescimento de 
produção acima da demanda do mercado interno, o que gera não só melhoria de processos, 
como também ganho de escala e a maior competitividade necessária para o mercado 
internacional.  
 
De 2004 a 2009 tanto os produtos elaborados como as commodities tiveram queda de 
participação nas importações americanas (ver quadro). A exceção ficou por conta do petróleo, 
que elevou sua participação de 0,65% para 1,01% das importações americanas do produto. 
Para Puga, trata-se de um aumento natural, em razão das recentes descobertas de petróleo no 
pré-sal e da perspectiva de forte investimentos do setor no Brasil. A tendência, diz, é que no 



curto e médio prazo aumente a participação de petróleo e derivados na pauta de exportações 
para os Estados Unidos.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. A2. 
  
 
 


