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Alta do rendimento é limitada a alguns segmentos, como minério de ferro e agricultura  
 
No primeiro trimestre, os ganhos de rentabilidade nas exportações se limitaram basicamente a 
alguns setores que exportam commodities - mas não a todos. O grande destaque foi o 
segmento de extração de minerais metálicos (que inclui o minério de ferro), cujo rendimento 
cresceu 61,5% nos três primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano 
passado, graças à elevação de preços de 112,5% no período.  
 
Também tiveram bom desempenho o de agricultura e pecuária (onde está a soja), e o de 
extração de petróleo, beneficiado pela alta do produto no mercado internacional. Como minério 
de ferro, soja e petróleo têm hoje bastante peso na pauta de exportações do Brasil, a 
rentabilidade do total das vendas externas no primeiro trimestre subiu 5,1% em relação ao 
mesmo período de 2010. Um ganho enganoso, porque quase 80% dos 24% setores 
acompanhados pela Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex) tiveram queda 
de rendimento nos três primeiros meses do ano.  
 
"A vida do exportador está muito difícil, com exceção de quem vende commodities", afirma 
Welber Barral, consultor de comércio internacional e ex-secretário de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento no governo Lula. Uma análise detalhada dos números sobre 
rentabilidade das exportações da Funcex mostra que até mesmo alguns segmentos que 
vendem ao exterior produtos primários amargam perda de rentabilidade. A do setor de 
celulose e papel registrou queda de 4,5% no primeiro trimestre, uma vez que a elevação dos 
preços de 11,9% foi insuficiente para compensar a alta de custos de 8,4% e a valorização do 
câmbio de 8%.  
 
O setor de produtos químicos é outro exemplo de um segmento importante ligado a 
commodities cujas exportações ficaram menos rentáveis nos três primeiros meses do ano - a 
queda foi de 2,6% em relação ao mesmo período de 2010.  
 
O economista-chefe da Funcex, Fernando Ribeiro, diz que o maior peso do índice de custos da 
Funcex vem dos insumos de procedência nacional, que foram muito pressionados por conta da 
alta das matérias-primas no primeiro trimestre. Segundo ele, esses insumos representam, em 
média, 50% do custo total das empresas exportadoras. Algo como 20% vêm das despesas 
com salários, outros 20% se referem a gastos com serviços. Os 10% restantes, segundo ele, 
vêm de insumos importados.  
 
Os exportadores de manufaturados mais elaborados enfrentam uma situação bastante 
delicada, especialmente porque já viram a rentabilidade de suas vendas externas recuar no 
passado. O rendimento do setor de máquinas e equipamentos caiu 6,7% no primeiro 
trimestre, recuo que se dá em cima de um tombo de 13% registrado em 2010.  
 
Um cenário parecido se dá no segmento de veículos automotores, reboques e carrocerias. 
Depois de ficar 10% menor em 2010, o rendimento das vendas externas do segmento 
encolheu mais 7,6% de janeiro a março, sempre na comparação com igual período do ano 
anterior.  
 
O economista Silvio Sales, consultor da Fundação Getulio Vargas (FGV), diz que esses setores 
sofrem porque o mercado externo ainda "está pouco comprador", já que a economia global 
ainda está um pouco fraca, e ainda têm que enfrentar um câmbio valorizado. Esse cenário 
torna muito difícil repassar para os preços os aumentos de custos.  
 
Para Barral, um problema da fraca rentabilidade das exportações de manufaturados é o desvio 
de investimentos para os setores ligados a commodities. "Quem fabrica produtos químicos, por 
exemplo, tende a focar nos mais básicos, já que começa a ficar muito caro agregar valor", diz 
ele, que mostra preocupação também com os elevados custos de logística no Brasil.  
 



No curto prazo, Barral só vê como alívio possível para o exportador alguma redução da carga 
tributária que incide sobre as vendas externas. "O câmbio não deve mudar, num quadro de 
inflação pressionada, e a diminuição dos custos de logística não vai ocorrer de uma hora para 
a outra." Ele diz esperar que essas medidas de desoneração tributária sejam contempladas na 
nova versão da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que o governo promete anunciar 
em breve.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A14. 


