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Fonte: OMC e Mdic. *Dados do primeiro bimestre. No caso da União Europeia, a variação se refere à importação originada fora da zona do euro

Perdendo espaço
Variação da importação por origem - 1º trim13/1º trim12 (%)

China

8,4

-2,2

União Européia*

-2,64
-9,7

Argentina

4,9

-10,4

Chile

6,3

-11,7

Estados Unidos*

0,14

-24,9
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7,7%
foi a queda da exportação total do 
Brasil no primeiro trimestre, contra 
mesmo período de 2012

C o n j u n t u ra Exportações do país para China, EUA e Europa tem desempenho pior do que a de outros fornecedores

Brasil perde mercado nos maiores parceiros
Marta Watanabe
De São Paulo

A desaceleração ou a falta de re-
cuperação dos mercados externos
não é a única explicação para o fra-
co desempenho das exportações
brasileiras, que caíram 7,7% no pri-
meiro trimestre, ante igual perío-
do de 2012. Uma comparação en-
tre a evolução da importação dos
destinos mais importantes para o
Brasil e a da exportação brasileira
para os mesmos locais mostra que
os produtos do país perderam fa-
tia de mercado. Segundo analistas,
o quadro resulta da alta depen-
dência da pauta brasileira de ex-
portação em relação às commodi-
ties e da falta de competitividade
da indústria doméstica no merca-
do internacional.

Segundo dados da Organização
Mundial do Comércio (OMC), a
China aumentou as suas importa-
ções em 8,4% no primeiro trimes-
tre deste ano, na comparação com
igual período do ano passado. A
exportação brasileira para o país
asiático, porém, teve queda de
2,2%. A China é o principal parcei-
ro comercial do Brasil e responde
por 15% das exportações do país.
Na Argentina, a importação total
no trimestre aumentou 5%, en-
quanto as exportações brasileiras
para o país vizinho caíram 10,4%.
Para o Chile, a tendência é a mes-
ma e os números são parecidos:
enquanto a importação total chi-
lena cresceu 6,3%, a exportação
brasileira para o país caiu 11,7%.

Para os Estados Unidos e União

Europeia, há dados disponíveis so-
mente até o primeiro bimestre. De
janeiro a fevereiro, a importação
americana total ficou estável, com
crescimento de 0,14%. A exporta-
ção brasileira para os americanos,
porém, caiu 25%. No mesmo perío-
do as importações da União Euro-
peia originadas de países de fora
do bloco caíram 2,6%. Os embar-
ques brasileiros para a zona do eu-
ro também tiveram queda, mas
muito mais alta, de 9,7%.

“Há o fraco desempenho da eco-
nomia internacional. Mas a dife-
rença nas variações mostra que o
Brasil está perdendo fatia de mer-
c a d o”, diz Welber Barral, ex-secre-

tário de comércio exterior. Para al-
guns países, como China, por
exemplo, a evolução pode ser ex-
plicada pela alta de preços e de-
manda de commodities, os princi-
pais produtos que o Brasil exporta
para o país asiático. “Para os Esta-
dos Unidos há a representativida-
de do petróleo. E para os manufa-
turados, há a falta de competitivi-
dade da indústria brasileira para
exportar. Mas de qualquer forma,
em todos esses casos, o Brasil está
perdendo mercado.”

Em relação à China, um dos
grandes problemas é a alta con-
centração da pauta exportadora
brasileira. Juntos, minério de fer-

ro, petróleo e soja representaram
no primeiro trimestre 79% do va-
lor total embarcado pelo Brasil
rumo ao país asiático. A alta de
preços foi um dos principais
componentes que elevaram o va-
lor da exportação brasileira até
2011 e esse componente não
promete ajudar muito neste ano.

O preço da soja está abaixo do
que havia sido estimado para o
mês de abril e o preço do minério
de ferro também não deve, segun-
do economistas, subir muito em
2013. Com dependência dessas
commodities na pauta exportado-
ra, diz Barral, há poucas alternativa
para compensar a perda com a

venda de outros itens para a China
que, mesmo tendo desacelerado
mais do que se imaginava, elevou
as importações durante o primeiro
trimestre. A exportação para os Es-
tados Unidos tem problema pare-
cido. O petróleo responde por 20%
da pauta de exportação do Brasil
para os americanos e as vendas do
óleo bruto caíram em razão da alta
demanda do mercado doméstico e
da falta de capacidade de elevação
da produção interna.

Somente em março, os embar-
ques totais de petróleo em bruto
do Brasil caíram 33% na média diá-
ria em relação ao mesmo mês do
ano passado. O desempenho do
embarque de petróleo contribuiu
para a queda de 20% nas vendas do
Brasil aos americanos no primeiro
trimestre. De novo, a falta de diver-
sidade da pauta exportadora difi-
culta a reação dos embarques.

Rumo aos países da União Euro-
peia, a exportação brasileira sofre
com os preços das commodities e
com a falta de reação dos manufa-
turados. Para o grupo dos produ-
tos industrializados, diz Julio Go-
mes de Almeida, professor da Uni-
camp e ex-secretário de Política
Econômica, o grande problema é a
falta de competitividade da indús-
tria de transformação brasileira.
Até 2008, lembra ele, a economia
internacional estava em cresci-
mento e havia espaço para todos.
No mercado pós-crise, porém, a
concorrência aumentou com a su-
peroferta resultante da desacelera-
ção da economia mundial.

Esse novo ambiente, diz Barral,

fez diversos países adotarem estra-
tégias mais agressivas para au-
mentar a competitividade. “O Bra-
sil, porém, ficou para trás. Temos
apenas o Reintegra, que é uma me-
dida sem continuidade e é mera
compensação para o tributo acu-
mulado na cadeia produtiva”, diz
ele, referindo-se ao incentivo fiscal
que concede crédito equivalente a
3% do valor exportado.

O alto custo interno, diz o eco-
nomista Silvio Campos Neto, da
Te n d ê n c i a s , está tirando o Brasil
do processo de produção global.
“E o câmbio já não é mais capaz de
explicar o problema da competiti-
vidade do produto brasileiro”, diz
ele, lembrando que, apesar da per-
da de fatia do Brasil no mercado
mundial, o nível cambial atual é
mais vantajoso à exportação que o
do início do ano passado.

Tradicional comprador de ma-
nufaturados brasileiros, a Argenti-
na é um caso emblemático da difi-
culdade para exportar da indústria
doméstica. Cerca de 90% do que o
Brasil exporta para a Argentina é
de manufaturados. As restrições
colocadas pelo país vizinho para as
importações foram parte da expli-
cação para a queda de 20,8% nos
embarques brasileiros aos argenti-
nos em 2012, quando a exporta-
ção total brasileira caiu 5,3%. Os
números do primeiro trimestre
mostram, porém, que as importa-
ções totais feitas pela Argentina
cresceram 5%. “A oportunidade
tem sido aproveitada por países
como China e Vietnã, mas não pelo
Brasil”, diz Barral.

Fonte: Iedi

Déficit crescente
Exportação e importação na indústria - 1º trim 13/1º trim 12 - em %

Total da Indústria de transformação

Alta tecnologia

Aeronáutica e aeroespacial

Farmacêutica

Mat escritório e informática

Equipamentos de  TV e comunicação

Instrumentos médicos de ótica e precisão

Média-alta tecnologia

Máquinas e equipamentos elétricos

Veículos automotores

Produtos químicos

Equipamentos para ferrovia

Máquinas e equipamentos mecânicos 

Média-baixa tecnologia

Construção e reparação naval

Borracha e produtos plásticos

Carvão e petróleo refinado 

Minerais não-metálicos

Produtos metálicos

Baixa tecnologia

Bens reciclados

Madeira,  papel e celulose

Alimentos, bebidas e tabaco

Têxteis, couro e calçados

Setores

31,62

1,81

0,86

0,45

0,09

0,19

0,22

8,55

0,75

3,18

2,45

0,08

2,09

7,88

0,82

0,69

0,85

0,42

5,1

13,37

0,27

2,12

9,84

1,14

Exportação  
(US$ bilhões)

47,95

9,61

1,17

2,12

1,51

2,96

1,85

22,68

2,74

5,1

7,96

0,42

6,47

10,81

0,09

1,57

5,29

0,56

3,3

4,85

0,49

0,58

1,80

1,98

Importação  
(US$ bilhões)

3,0

0,8

1,2

8,6

-11,2

-0,6

5,7

3,8

12,0

-1,1

7,3

9,1

0,4

5,9

25,8

6,6

16,7

-1,4

-7,4

-2,5

12,8

-12,5

-9,3

4,7
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Déficit da balança da indústria
sobe para US$ 16 bi no trimestre
De São Paulo

O déficit da indústria de trans-
formação se aprofundou no pri-
meiro trimestre. O resultado nega-
tivo foi de US$ 16,3 bilhões no pe-
ríodo, US$ 3 bilhões maior que o
déficit dos primeiros três meses de
2012. A importação, com elevação
de 3% no período, contribuiu para
o resultado, mas a falta de reação
da indústria brasileira com as ex-
portações foi mais determinante.
No mesmo período, houve queda
de 5% nos embarques da indústria
de transformação. Os dados foram
calculados pelo Instituto de Estu-
dos para o Desenvolvimento In-
dustrial (Iedi), que classifica a ex-
portação da indústria de manufa-
turados segundo o nível de inten-
sidade tecnológica.

De acordo com o estudo, com
exceção dos manufaturados de
baixa intensidade tecnológica,
houve queda de exportação em
todos os demais grupos (ver qua-
dro ao lado). A preocupação maior
está nos grupos de média-alta tec-
nologia e de média-baixa tecnolo-
gia, que somaram, juntos, US$
16,4 bilhões em exportações no
primeiro trimestre. O valor repre-

senta metade do valor total em-
barcado pela indústria de trans-
formação no mesmo período.

Os dois grupos incluem seto-
res como máquinas e equipa-
mentos, veículos, produtos quí-
micos, borracha e produtos plás-
ticos. A última vez que esses dois
grupos completaram o primeiro
trimestre do ano com queda no
valor exportado foi em 2009.
“Naquele ano havia uma explica-
ção conjuntural, com os efeitos
da crise financeira. A queda da
exportação agora, porém, reflete
muito mais a perda de competiti-
vidade da indústria brasileira”,
diz Julio Gomes de Almeida, pro-
fessor da Unicamp e ex-secretá-
rio de política econômica.

Rogério César de Souza, eco-
nomista do Iedi, diz que a desa-
celeração da economia interna-
cional também tem sua contri-
buição no desempenho da eco-
nomia brasileira. Mesmo assim,
diz ele, a dificuldade de reação da
indústria na exportação está
muito relacionada aos custos sis-
têmicos do país. O desempenho
da exportação mostra que o pro-
blema da competitividade vai
muito além do câmbio, argu-

menta Souza, independente-
mente do debate em torno do ní-
vel de valorização ainda mantido
pela moeda nacional. “Os núme-
ros mostram que as empresas
precisam se renovar para compe-
tir e é preciso ter mudanças es-
truturais que gerem redução de
custos com efeitos por prazos
mais longos.”

Almeida diz que a falta de com-
petitividade da indústria brasilei-
ra também ficou clara antes, em
2010 e 2011. Naquele período,
porém, isso afetou a balança da
indústria de transformação de
forma diversa. Com a explosão de
consumo no mercado interno, o
saldo comercial foi pressionado
pela elevação das importações.
“No início, o problema causou a
perda de mercado interno pela
indústria brasileira. Agora não há
mais o frenesi da importação em
razão do baixo dinamismo da
economia interna, mas a baixa
competitividade está afetando a
indústria no mercado internacio-
nal”, diz Almeida.

Mesmo na indústria de baixa
intensidade tecnológica, que
conseguiu elevar a exportação
no primeiro trimestre, ante o

mesmo período de 2012, diz Al-
meida, não há muitas esperan-
ças. “Esse grupo teve elevação
porque a base de comparação é
muito baixa.” No primeiro tri-
mestre de 2012, lembra, esse gru-
po teve queda de 0,5% na expor-

tação diante do mesmo período
do ano anterior.

Dentro desse grupo, Almeida
chama a atenção para o grupo de
têxteis, couro e calçados, que teve
alta de 2,8% na exportação do tri-
mestre. “É possível que as medidas

do governo tenham ajudado”, diz
ele. Mesmo com a alta, porém, o se-
tor tem um longo caminho para a
recuperação. Os segmentos expor-
taram de janeiro a março valor 23%
menor que o do mesmo período
de 2008. (MW)

Confiança recua em 70% dos setores produtivos
Arícia Martins
De São Paulo

Apoiada principalmente no
segmento de bens de capital, a in-
dústria de transformação confir-
mou perspectivas de recuperação
na abertura do ano e deve ter cres-
cido entre 0,8% e 1% sobre o trimes-
tre anterior, feito o ajuste sazonal,
mas os primeiros dados do setor
referentes a abril indicam que essa
reação segue lenta e irá perder for-
ça no segundo trimestre. A avalia-
ção é de Aloisio Campelo, superin-
tendente adjunto de ciclos econô-
micos da Fundação Getulio Vargas
(FGV). Após queda de 1,5% entre
fevereiro e março, o Índice de Con-
fiança da Indústria (ICI) calculado
pela fundação cedeu 0,8% em abril,
para 104,2 pontos, ficando abaixo
da média histórica recente de
104,4 pontos pela primeira vez
desde agosto passado.

Apesar de a retração ter sido
mais fraca do que a observada no
mês passado, Campelo destacou
que a piora foi mais espalhada
em abril, já que dez dos 14 gêne-
ros industriais pesquisados —

70% do total — ficaram menos
confiantes, enquanto um regis-
trou estabilidade e os outros três
elevaram seu otimismo. "O resul-
tado de abril é bem claro, mas na
prática sinaliza uma desacelera-
ção, e não uma queda", disse.

Segundo o economista, a per-
cepção geral do empresariado
segue próxima de um nível neu-
tro, embora haja divergências
entre os setores, com aumento
expressivo na percepção de si-
tuação de negócios entre os pro-
dutores de bens de capital, pers-
pectivas mais modestas do setor
de bens duráveis após a forte an-
tecipação de consumo provoca-
da pelo IPI reduzido e fraqueza
dos bens intermediários, com
baixo nível de confiança e pouco
uso da capacidade produtiva.

Na passagem mensal, o recuo
geral na confiança foi puxado tan-
to por avaliações mais fracas em
relação à conjuntura atual como
por uma piora das expectativas em
um horizonte mais longo, que se
mantêm em terreno positivo, mas
menos otimista. O Índice de Situa-
ção Atual (ISA) diminuiu 0,7%, pa-

Inflação afeta ânimo do
consumidor paulistano
De São Paulo e do Rio

O paulistano segue menos oti-
mista com relação à sua capaci-
dade de consumo, por causa da
inflação, de acordo com pesqui-
sa da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Esta-
do de São Paulo (FecomercioSP).
O índice de confiança calculado
entidade recuou 2,7% em abril,
ante março, para 155,6 pontos.
Em março, o indicador já tinha
caído para 160 pontos, de 165,8
em fevereiro.

Para a FecomercioSP, a evolu-
ção negativa do indicador deve-
se ao aumento dos preços ao con-
sumidor. A inflação, avalia, tem
sido resistente. “Esse cenário afe-
ta a percepção dos consumido-
res, fazendo com que suas avalia-
ções sejam menos otimistas”,
apontou a Federação em nota.

Os dois subitens do indicador
composto pelo Índice de Condi-
ções Econômicas Atuais (ICEA) e
pelo Índice de Expectativa ao

Consumidor (IEC), registraram
queda. Um destaque negativo,
segundo a entidade, é a perda de
confiança das pessoas com renda
superior a dez salários mínimos,
com baixa de 8,5%.

Na cidade do Rio de Janeiro,
por outro lado, as vendas do co-
mércio varejista subiram 5,7%
no primeiro trimestre deste ano
na comparação com igual perío-
do de 2012, apontou a pesquisa
“Termômetro de Vendas”, divul-
gada nesta terça-feira pelo Cen-
tro de Estudos do Clube de Dire-
tores Lojistas do Rio de Janeiro
(CDL-Rio).

Em março, as vendas do comér-
cio carioca cresceram 6,7% em rela-
ção a igual mês do ano passado.
Nessa base de comparação, a pes-
quisa informa que a comercializa-
ção de bens não duráveis cresceu
7,1%, enquanto a de bens duráveis
subiu 6,5%. Em parte esse resulta-
do dos não duráveis foi influencia-
do pela Páscoa, que me 2012 foi
festejada em abril.

ra 103,5 pontos, puxado principal-
mente por recuo de 5,5% no nível
de demanda externa. O percentual
de empresas que considera o con-
sumo global fraco subiu de 10,8%
em março para 17,7% em abril,
maior nível desde abril de 2011.

Para Campelo, a economia in-
ternacional ainda está "indo de-
vagar", com forte desaceleração
dos EUA no primeiro semestre,
"sérios problemas" na Europa e
perda de fôlego também na Chi-
na e América Latina, importan-
tes mercados para os manufatu-
rados brasileiros.

A avaliação dos empresários so-
bre o ritmo doméstico de consu-
mo também arrefeceu. O indica-
dor referente à demanda interna
recuou 1,1% entre março e abril,
para 102,9 pontos, com alta de
9,1% para 12,8% na fatia de empre-
sas que classificam esse quesito co-
mo fraco. Na opinião do superin-
tendente, há uma insatisfação com
o ritmo de atividade interno, que
poderia estar mais forte e assim
sustentar vendas maiores, mas as
empresas consultadas também
apontam margens de lucro aperta-

das devido principalmente aos
custos com mão de obra.

O campo das expectativas, por
sua vez, segue revelando otimismo
das empresas quanto sua situação
nos próximos meses, mas esses da-
dos já foram mais favoráveis, res-
saltou Campelo. De março para
abril, o Índice de Expectativas (IE)
diminuiu 0,9%, para 104,9 pontos,
mas ainda permaneceu mais de
um ponto acima da média históri-
ca dos últimos cinco anos. "Ainda
temos um estoque de otimismo no
médio prazo. Estamos falando de
53% de empresas que acreditam
que a situação deve melhorar nos
próximos seis meses", observou o
economista da FGV.

Entre os três componentes do
índice de expectativas, o de produ-
ção prevista para os próximos três
meses foi o único que subiu na pas-
sagem mensal, de 128,4 para 129,3
pontos. Campelo ponderou, no
entanto, que esse indicador sinali-
za um trimestre um pouco mais
fraco que o anterior em termos de
produção, já que a média dos pri-
meiros três meses do ano estava gi-
rando acima de 130 pontos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 Maio 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




