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Com reajustes abaixo da média, importações chinesas crescem 25,5% no trimestre  
 
Sem o aumento contido dos preços, os importados procedentes da China representariam um 
valor muito maior do total desembarcado no Brasil. No primeiro trimestre, o desembarque 
físico de produtos chineses no Brasil aumentou 25,5% na comparação com o mesmo período 
de 2010, bem mais que a média de 12,4% ou do crescimento de 10,9% no volume importado 
dos EUA. 
 
Nos preços, porém, os chineses ficaram abaixo da média, enquanto os americanos puxaram o 
aumento de preços nas importações do período, com alta de 14%. Os produtos chineses 
chegaram ao Brasil 8,6% mais caros, abaixo do aumento médio de 11,6%. Os dados são da 
Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex).  
 
Esse movimento é ainda mais acentuado na comparação com 2009. No primeiro trimestre 
deste ano, o país importou da China o dobro do volume importado no primeiro trimestre 
daquele ano, com preço médio 1,49% menor. No mesmo período, o volume comprado dos EUA 
cresceu 30,7%, com preços 3,17% maiores.  
 
Sílvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria, diz que a divergência no 
comportamento das exportações ao Brasil está relacionada às diferenças na pauta exportadora 
dos dois países. O aumento de volume nos desembarques com origem China, diz ele, 
comprova a crescente importância do país asiático como fornecedor, prestes a tornar-se o 
maior exportador de bens para o país.  
 
Com taxa de câmbio favorável à exportação, diz Fábio Silveira, sócio da RC Consultores, os 
chineses estão diversificando o perfil de produtos vendidos ao Brasil, que englobam 
intermediários e acabados classificados como bens de consumo e capital. "Eles estão mais 
preocupados em se fortalecer em novos mercados e o Brasil é um deles. Por enquanto, não 
precisam elevar tanto os preços." 
 
Já os americanos, lembra Campos Neto, têm mantido uma pauta exportadora mais 
estabilizada, ou sem mudanças tão aceleradas quanto a da China. "Por isso, os EUA tendem a 
exigir um comportamento mais equilibrado na variação entre volumes e preços dos itens 
exportados ao Brasil."  
 
O economista da Tendências lembra também que os americanos fornecem bens de capital e 
itens de maior valor agregado, que ainda estavam com preços mais baixos no período pós-
crise. Com a recuperação atual dos mercados internacionais, existe oportunidade para uma 
recomposição de preços desse tipo de bem. Outro fator que pesa no aumento de preço dos 
desembarques originados dos EUA são os combustíveis, um dos principais itens exportados 
pelos americanos ao Brasil e que apresentaram recuperação de preços.  
 
Os preços dos importados dos EUA, lembra Flávio Samara, economista da LCA Consultores, já 
refletem também o efeito do choque de commodities nas cadeias de produção americanas. "Já 
se percebe na economia dos EUA o repassse de parte do choque para os produtos finais, o que 
também eleva os preços dos produtos exportados." 
 
Apesar de representar um ritmo forte, a taxa de crescimento de 25,5% no volume importado 
da China representa uma desaceleração em relação ao que vinha ocorrendo. No primeiro 
trimestre de 2010, na comparação com o mesmo período de 2009, o aumento havia sido de 
61,6%. Os preços, porém, foram em sentido inverso, com queda de 9,29%.  
 
A perspectiva, agora, é que os preços devolvam um pouco do valor perdido até o ano passado 
e reflitam a recuperação esperada para a zona do euro e para os EUA. A tendência que se 
desenha para o ano, diz Samara, é que os preços das importações cresçam em ritmo maior 
que o anterior e que o aumento no volume importado se desacelere. 



 
Samara lembra que o menor ritmo de crescimento do volume importado também reflete a 
desaceleração da economia brasileira em 2011, na comparação com o desempenho de 2010. 
As dúvidas em relação ao comportamento de preços dos importadores, diz ele, ficam por conta 
da taxa de crescimento dos EUA e da continuidade - ou não - da recuperação dos países da 
zona do euro.  
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