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Projeção indica queda nas
vendas externas este ano

Governo prepara
mais estímulos
para exportações
Uma das medidas em estudo cria um sistema de crédito para
as empresas vinculado à receita futura com as vendas no exterior

HÉLVIO ROMERO/AE-13/6/2012

BRASÍLIA

Com o cenário externo cada
vez mais complicado, as expor-
tações podem fechar 2012 com
queda em relação ao ano passa-
do. Está cada vez mais difícil
para o Brasil manter este ano o
mesmo patamar de exporta-
ções de 2011, quando somaram
US$ 256 bilhões.

Até mesmo a última proje-
ção do Banco Central (BC) pa-
ra as vendas externas em 2012,
de US$ 248 bilhões, exigirá ain-
da muito esforço das empresas
para ser atingida e é considera-
da pouco realista dentro do go-
verno.

Para atingir essa estimativa,
as exportações mensais no últi-

mo trimestre deste ano teriam
de ter um desempenho supe-
rior a US$ 22 bilhões. Essa cifra
só foi superada em dois mo-
mentos este ano: em maio e em
agosto.

Desde o início do ano, o go-
verno acompanha com preocu-
pação o impacto da crise nos
países avançados no comércio
mundial. Mas, ainda assim, ha-
via uma expectativa de que o
cenário fosse ter uma melhora
com os Estados Unidos, mos-
trando sinais de recuperação
mais robustos e com um enca-
minhamento mais rápido da cri-
se na Europa, fatos que não
ocorreram.

Esse cenário acabou conta-
minando a China, principal par-

ceiro comercial do Brasil, e re-
duzindo o preço internacional
de commodities importantes
para a balança comercial brasi-
leira.

O Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior anunciou no mês pas-
sado que estava abandonando
a meta de exportação para
2012, que era de US$ 264 bi-
lhões. O ministério tem susten-
tado que o patamar deve perma-
necer igual ao de 2011, mas não
descarta queda em relação ao
ano passado.

Esse movimento de retração
também foi visto em 2009, au-
ge dos efeitos da crise iniciada
em 2008 no mercado imobiliá-
rio dos Estados Unidos. Naque-
le ano, as exportações brasilei-
ras caíram 22,7%. De janeiro a
setembro deste ano, as vendas
externas somaram US$ 180,6
bilhões, 4,9% abaixo do mesmo
período de 2011. / R.V. e A.F.
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Balança. Possibilidade de queda nas exportações leva governo a propor medidas de estímulo

Adriana Fernandes
Renata Veríssimo / BRASÍLIA

Preocupado com a perspecti-
va de uma queda ainda mais
acentuada das exportações,
que ameaça comprometer a
retomada do crescimento da
economia brasileira em 2013,
o governo vai lançar novas me-
didas para melhorar o desem-
penho do comércio exterior.
Mudanças regulatórias para a
ampliação de instrumentos
de garantia do crédito à expor-
tação estão sendo preparadas
pela área econômica, segundo
apurou a ‘Agência Estado’.

A estratégia é melhorar a regu-
lação do sistema de garantias
(colaterais), facilitando a obten-
ção de crédito pelas empresas
exportadoras. Entre as medi-
das, o governo vai facilitar o uso
de recebíveis (receita futura) co-
mo garantia dos financiamen-
tos à exportação. Uma empresa
que fornece algum produto ou
serviço, por exemplo, para o
mercado doméstico, mas tam-
bém é exportadora, poderá usar
esses recebíveis como garantia
do financiamento à exportação.

Dessa forma, será criado um

sistema de crédito à exportação
vinculado à receita futura. “Em
geral, hoje é difícil isso aconte-
cer”, disse uma fonte.

Será criado um sistema regula-
tório que permitirá ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) acei-
tar esse recebível como garantia
do financiamento do banco à
empresa exportadora. “Esse pa-
pel (o recebível), do jeito que é
hoje, não é uma garantia aceita
dentro da regulação”, disse a
fonte.

Com as mudanças regulató-
rias, o governo quer estimular o
mercado secundário de garan-
tias por meio da sua securitiza-
ção, que consiste em agrupar es-

ses ativos e convertê-los em um
título que pode ser negociado
no mercado. As mudanças terão
de ser aprovadas pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) e
possivelmente também será pre-
ciso enviar ao Congresso um
projeto de lei.

Eximbank. O governo também
deve tirar do papel o projeto de
criação do Eximbank, um estru-
tura administrativa dedicada ao
financiamento do comércio ex-
terior. A proposta foi anunciada
ainda no governo Lula, entre as
medidas de estímulo à indústria
nacional, mas ainda não foi im-
plementado por problemas de
definição da sua estrutura de go-
vernança.

Duas possibilidades estão em
estudo para o Eximbank: vincu-
lá-lo ao BNDES ou à Agência Bra-
sileira Gestora de Fundos e Ga-
rantias (ABGF).

Recém-criada, a ABGF, que
vem sendo chamada de Seguro-
brás, vai gerir uma série de fun-
dos, entre eles o de exportação.
A expectativa do governo é de
que o novo órgão seja um impor-
tante instrumento para viabili-
zar os colaterais.

Mas a regulamentação da
agência, admitiu um fonte do go-
verno, deverá ficar somente pa-
ra 2013 por causa da agenda da
equipe econômica, que está vol-
tada neste momento para a defi-
nição das regras das concessões

públicas e da redução do custo
de energia.

Mas até o fim do ano o gover-
no deve anunciar a simplifica-
ção e consolidação das leis de
comércio exterior, algumas
com mais de 50 anos. Também

deverá ficar pronta a regulamen-
tação do Fundo de Financiamen-
to à Exportação (FFEX), criado
no âmbito do Plano Brasil
Maior. O fundo vai financiar as
vendas externas de micro, pe-
quenas e médias empresas.

Diferentemente do publica-
do na entrevista do ministro
interino da Fazenda, Nelson
Barbosa, a Resolução 13 do
Senado reduziu de 13% para
4% a alíquota do ICMS. Tam-
bém foi grafada de maneira
errada a expressão “perda
nocional” na resposta sobre
quem ganha com a unifica-
ção da alíquota do ICMS.
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