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B ra s i l

Quilo de vendas externas de SP vale mais
Juliana Elias
De São Paulo

Enquanto países como Japão e
Reino Unido deixaram a lista de
principais destinos das exporta-
ções do Estado de São Paulo nos
últimos anos, outros como Co-
lômbia e Venezuela, além da Chi-
na, ascenderam para o grupo.
“São Paulo redirecionou seus
mercados, e está se voltando mais
para a América Latina”, diz o ge-
rente de indicadores econômicos
da Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (Seade), Vagner
Bessa. “Perdemos espaço em paí-
ses que sofreram com a crise e on-
de o ritmo de crescimento foi me-
nor, e, com isso, os empresários
paulistas foram buscando estes
mercados mais próximos.”

O resultado faz parte de levanta-
mento feito pela Fundação Seade
detalhando as exportações de São
Paulo em 1999, quando o câmbio
passou a ser flutuante, e em 2012.
“São Paulo tem um perfil de expor-
tações muito diferente do brasilei-

ro, com uma matriz industrial de
maior nível tecnológico e com des-
tinos diferentes, e identificamos a
necessidade de entender melhor
esse perfil”, disse Bessa.

Em 1999, dos 10 principais des-
tinos das exportações paulistas,
seis eram países desenvolvidos: Es-
tados Unidos em primeiro, com
24,5% do bolo, seguido por Argen-
tina (16,4%), Holanda (4,9%), Mé-
xico (3,6%), Bélgica (3,6%) e Alema-
nha (3,3%). Em 2012, os países de-
senvolvidos eram apenas quatro,
enquanto os da América Latina,
que eram três em 1999, subiram
para cinco: a Argentina passou à li-
derança, mesmo com menor parti-
cipação (13,6%), Estados Unidos
vêm em segundo (12,8%), seguidos
por China (5,5%), Holanda (4,3%),
México (3,8%) e Venezuela (3,8%).

“Nesse momento, em que Esta-
dos Unidos e Europa tiveram baixo
crescimento, os países sul america-
nos entraram com mais força no
circuito das exportações paulistas.
Dessa forma, São Paulo se torna
uma espécie de plataforma de pro-

Confiança do empresário da indústria recua em junho
Alessandra Saraiva
e Lucas Marchesini
Do Rio e de Brasília

Dois indicadores de confiança
divulgados ontem colocam sinais
de dúvida na possibilidade de uma
retomada consistente da atividade
da indústria em 2013, apontam
dados da Fundação Getulio Vargas
(FGV) e da Confederação Nacional
da Indústria (CNI).

Segundo o resultado preliminar
da Sondagem da Indústria de
Transformação, da FGV, pioraram
em junho as avaliações dos empre-
sários do setor tanto para o mo-
mento atual quanto sobre a pers-
pectiva para os próximos meses. A
prévia do Índice de Confiança da
Indústria (ICI) sinalizou queda de
1,2% em junho ante maio, para
103,7 pontos. Caso o recuo seja
confirmado no resultado final, se-

rá o menor nível de confiança des-
de julho de 2012.

A queda no otimismo dos em-
presários da indústria de transfor-
mação também ficou evidente nos
dados divulgados pela CNI. O Índi-
ce de Confiança do Empresário In-

dustrial (Icei) teve a quarta queda
consecutiva (-0,7 ponto) e chegou
a 54,8 pontos em junho, o menor
nível desde agosto de 2012.

A redução foi motivada pela
piora da expectativa em dois dos
três segmentos monitorados pela

C o n j u n t u ra Cotações de importação também têm variação negativa, mas menor, e termos de troca pioram

Preço de exportação cai e afeta saldo comercial
Tainara Machado
De São Paulo

O índice de preço das exporta-
ções brasileiras caiu 2,1% no acu-
mulado até maio deste ano, na
comparação com igual período do
ano passado, em razão de cotações
menores dos produtos semimanu-
faturados e manufaturados. Como
essa queda foi mais intensa que o
recuo de 1,8% nos preços médios
de importação no período, a evo-
lução dos termos de troca voltou a
ser negativa neste ano.

Após queda de 5,1% nos pri-
meiros cinco meses de 2012, a re-
lação entre preços de exportação
e de importação foi 0,3% menor
entre janeiro e maio de 2013, na
comparação com igual período
do ano passado. Os números são
da Fundação Centro de Estudos
de Comércio Exterior (Funcex).

Para Fernando Ribeiro, coor-
denador do grupo de estudo de
conjuntura do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada
(Ipea), ao contrário do que ocor-
reu na década passada, os termos
de troca deixaram de inflar o sal-
do comercial do país. Hoje, a con-

tribuição é praticamente neutra.
Para explicar o déficit de

US$ 5,4 bilhões da balança co-
mercial até maio, a evolução do
volume de comércio é mais im-
portante, afirma. No acumulado
do ano, a relação entre o volume
das exportações e importações
brasileiras caiu 11% em relação
aos primeiros cinco meses de
2012. Parte desse recuo, diz, de-
corre do registro atrasado de im-
portações de combustível pela
Petrobras e por paradas progra-
madas para manutenção de pla-
taformas, que prejudicaram as
vendas externas. Até maio, o volu-
me de exportações de combustí-
vel acumula queda de 39%, en-
quanto o quantum de importa-
ções subiu 23% em igual período.

Para Ribeiro, apesar dos fatores
pontuais que influenciaram o re-
sultado nos primeiros cinco meses
do ano, a tendência é de que os sal-
dos comerciais sejam cada vez me-
nores. “Já estávamos vendo que o
volume de importações estava au-
mentando, mas os termos de troca
compensavam esse efeito. Agora,
as cotações de exportação deixam
de contribuir positivamente”.

Os termos de troca só não piora-
ram mais nos cinco primeiros me-
ses de 2013 por causa da alta de
1,8% das cotações de produtos bá-
sicos entre janeiro e maio deste
ano, sempre na comparação com
igual período do ano passado. Nos
últimos dois meses, no entanto, as
cotações pioraram nessa classe de
produtos. Apenas em maio, os pre-
ços de produtos básicos caíram
2,6% em relação ao ano passado.
Para Rodrigo Branco, economista
da Funcex, a alta do minério de fer-
ro no mercado externo ajudou a

segurar as cotações de commodi-
ties no primeiro trimestre, mas as
perspectivas são menos animado-
ras, já que a demanda na Europa e
na China, mercados importantes
para o produto, segue fraca.

Em relação às commodities
agrícolas, Branco avalia que as pro-
jeções são de boa safra nos Estados
Unidos, o que tende a jogar preços
de grãos para baixo. Confirmadas
as expectativas, ainda há cerca de
40% da produção de soja brasileira
a ser escoada, que tende a ser ex-
portada em condições de preço

menos favoráveis. “A nossa pauta é
muito centrada em commodities,
e com baixa demanda pelos nossos
parceiros globais, não há espaço
para ganhos de preço”.

A desvalorização recente do real
pode acentuar a queda dos preços
de exportação de manufaturados,
que é de 3,4% no acumulado até
maio, caso a indústria passe a rene-
gociar preços para aproveitar o
câmbio mais favorável para expor-
tações. Branco, no entanto, acha
que esse movimento só seria rele-
vante se a depreciação cambial fos-
se mais acentuada.

Para Ribeiro, do Ipea, a perda de
valor do real em relação ao dólar
pode contribuir para algum ajuste
na balança comercial, mas será
pouco relevante. “O câmbio im-
pacta mais as importações porque
as tornam mais caras. Mas no caso
das exportações, a demanda glo-
bal é determinante”. O prognósti-
co não é favorável. A economia chi-
nesa, importante compradora de
produtos brasileiros, está perden-
do força, assim como mercados
importantes para o Brasil na Amé-
rica Latina, como Argentina e Ve-
nezuela, diz.

A economia americana, que dá
sinais mais consistente de recu-
peração, perdeu importância co-
mo parceiro comercial do Brasil.
“Se o crescimento global for de
fato concentrado nos Estados
Unidos, o efeito imediato aqui
tende a ser menor”, comenta. Os
impactos se dariam mais de for-
ma indireta, por meio da recupe-
ração de outros mercados.

Felipe Tâmega, economista-che-
fe da Modal Asset, avalia que os
anos de bonança para o país aca-
baram e terão implicações sobre o
consumo, já que termos de troca
menos robustos implicam dizer
que, com o mesmo volume de ex-
portações, o país consegue com-
prar menos importados. Vamos
ver anos de desaceleração da Chi-
na, e isso vai ter impacto relevante
nos preços de commodities”.

Ao mesmo tempo, os ganhos re-
centes de produtividade nos EUA e
a revolução energética em curso,
com a exploração de gás de xisto,
fortalecem a indústria americana.
“Isso significa que vamos ter mais
competidores no mercado de ma-
nufaturas, um cenário bastante
ruim para a indústria brasileira”.
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Fonte: Funcex. * Relação entre preços de exportação e preços de importação. ** Razão entre volume de exportação e volume de 
importação. *** Acumulado até maio, em relação a igual período do ano anterior  
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Em pauta
Composição das exportações*, em %
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Básicos

12,9%

Semi-
manufaturados

74,2%

Manufaturados

4,8%

Transações 
especiais**

Brasil

US$ 242,5 bilhões
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2,1%

Transações 
especiais**

dutos industrializados para a
América do Sul”, aponta Bessa, que
destaca a importância do fortaleci-
mento do Mercosul e de outros
acordos bilaterais na região, além
de uma maior estabilidade na rela-
ção com a Argentina, como forma
de estimular o mercado paulista e,
com ele, as exportações de produ-
tos de alto valor agregado do país.

Segundo o levantamento da
Fundação Seade, feito com base
em dados do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio
Exterior (Mdic), enquanto os pro-
dutos industrializados respondem
por 51,1% das exportações brasi-
leiras, em São Paulo essa participa-
ção chega a 87,1%. E, embora as ex-
portações originadas de São Paulo
respondam por 24,5% do total do
país, no caso dos industrializados
elas respondem por 41,7%.

A diferença aparece também no
preço médio do que é exportado:
enquanto, em nível nacional, cada
quilo do que é vendido para fora
custa, em média, US$ 0,40, em São
Paulo isso chega a US$ 1,60. “Esta

comparação serve como um indi-
cador de intensidade tecnológica”,
explica Maria Regina Marinho, téc-
nica da Fundação Seade e coorde-
nadora da pesquisa. “Os manufa-
turados puxam a média de São
Paulo para cima, pois eles são ven-
didos a US$ 2,60 por quilo, en-
quanto no Brasil são os básicos que
puxam para baixo, com uma mé-
dia de US$ 0,30 o quilo.”

Os números nacionais são re-
sultado de uma pauta que é com-
posta em 46,8% por produtos bá-
sicos — ante 8% em São Paulo,
concentrado em carne e café — e
que é liderada por minério de fer-
ro, petróleo, soja e açúcar, expor-
tados em massa para a China, que
é hoje o principal parceiro co-
mercial do país e, com uma fatia
de 17% do total, tem um peso
mais de três vezes maior para o
país do que para São Paulo. No Es-
tado, o açúcar é também o pri-
meiro da lista, com 8,7% de parti-
cipação na receita, mas vem se-
guido por uma ranking que mis-
tura os básicos e semifaturados a

produtos de alto valor: aviões
(5,7%) é o segundo mais exporta-
do, seguido por outros açúcares
(3,8%), etanol (2,1%), automóveis
(2,1%), carnes (1,7%) e suco de la-
ranja (1,5%).

A perda de participação dos paí-
ses desenvolvidos entre os desti-
nos das exportações paulistas, no
entanto, não significam que estas
tenham encolhido — elas apenas
perderam espaço para outros paí-
ses que avançaram com mais força

na última década. No total, de
1999 a 2012, as exportações pau-
listas tiveram um avanço de 145%,
descontada a inflação em dólar,
saindo de US$ 17,5 bilhões para
US$ 59,3 bilhões. As exportações
brasileiras, galgadas no fenômeno
China e na disparada dos preços
das commodities, seu principal
produto, cresceram ainda mais:
saíram de US$ 48 bilhões em 1999
para US$ 242,5 bilhões em 2012,
um salto de 266%.

CNI: transformação e construção
civil. O indicador de otimismo da
indústria de transformação pas-
sou de 54,9 pontos em maio para
54,1 pontos em junho, com 19 dos
28 segmentos da indústria de
transformação registrando índi-

ces menores. Em maio, a confiança
tinha cedido em 12.

Já o otimismo do segmento de
construção recuou de 55,4 pontos
para 55,2 pontos de maio para ju-
nho. O único segmento que regis-
trou resultado melhor foi a indús-

tria extrativa, cujo índice subiu de
56,4 pontos para 57,5 pontos. O ín-
dice da CNI varia de zero a cem
pontos; valores acima de 50 pon-
tos representam otimismo.

Para o superintendente-adjun-
to de ciclos econômicos do Ibre-
FGV, Aloisio Campelo, a queda da
confiança sinalizada na prévia de
junho do ICI indica que a melhora
da atividade industrial não é tão
forte como se pensava no início do
ano, embora tenha melhorado em
relação a 2012.

A projeção do Ibre para a ativi-
dade industrial este ano é de alta
entre 3% e 3,5% — em 2012, ela caiu
2,7%. “Houve avanço na indústria,
em relação ao ano passado, mas es-
se avanço é limitado em um cená-
rio onde a demanda interna opera
com alguma restrição, e com a per-
manência do endividamento das
famílias”, diz Campelo.

Consumo menor deve reduzir impacto de câmbio na inflação
De São Paulo

O aumento brusco do preço dos
alimentos no atacado, indicado no
início de junho, e a alta do câmbio
acenderam o alerta para o risco de
volta da inflação nos próximos
meses. Mas, balanceados por uma
demanda mais fraca, tanto dentro
como fora do país, os dois movi-
mentos devem ser amortecidos e
chegar ao consumidor em menor
intensidade, avaliam economistas.

“O consumo claramente perdeu
força no país neste começo de ano,
inclusive pela inflação. Então, ain-
da que haja um aumento de preço,
é mais difícil que haja um repasse
disso pelo varejo”, disse Alessandra
Ribeiro, economista da Te n d ê n c i a s

Consultoria. Além disso, no con-
texto internacional, a China desa-
celerando seu ritmo de crescimen-
to e a Europa ainda com dificulda-
des tendem a esfriar o mercado e
puxar para baixo os preços inter-
nacionais das commodities, o que,
na conversão final, compensa em
parte a desvalorização do real.

Os preços dos produtos agríco-
las no atacado subiram 1% na pré-
via do Índice Geral de Preços-Mer-
cado (IGP-M) subiram 1% na se-
gunda prévia de junho, surpreen-
dendo após a queda de 1,96% de
um mês antes, segundo divulgou
nesta semana a instituição. A alta
foi disseminada e puxada princi-
palmente pela escalada da soja,
que refletiu em parte a trajetória

de aumento do dólar, mas foi in-
fluenciada por fatores pontuais
como o reajuste após as quedas re-
gistradas no início do ano e a en-
tressafra nos Estados Unidos,
maior produtor mundial do grão.

“Essa elevação de preço agrícola
é mais uma flutuação, ligada a um
movimento de curto prazo, do que
um processo de aceleração dos
preços estabelecido”, disse Fábio
Silveira, economista da GO Asso-
ciados. “Mas o aumento do dólar
inevitavelmente traz uma pressão
de alta (na inflação). Não só os pre-
ços agrícolas sobem, mas também
outras matérias-primas e bens de
consumo importados, como têx-
teis, eletrônicos, vestuário ou cal-
çado. De qualquer forma, não vai

ser uma alta explosiva”, disse.
Segundo cálculo feito pela Ten-

dências, o câmbio médio até aqui
neste trimestre, de US$ 2,05, está
2,3% acima da média do primeiro
trimestre, de R$ 1,99. Por outro la-
do, as cotações em dólar das com-
modities, incluindo grãos e me-
tais, caíram 1,5% — com essa com-
pensação, o aumento em reais des-
tes produtos acaba sendo de ape-
nas 0,7%. “Isso equivale a um im-
pacto de 0,03 ponto percentual na
inflação do trimestre. É ainda mui-
to pouco”, disse Alessandra. “Não
dá para olhar só o câmbio para
pensar na inflação. Tem que pen-
sar no conjunto da situação.”

Para Basilik Litvac, analista da
MCM Consultores, o impacto de

um dólar mais caro para o índice
de preços pode ser maior, mas di-
luído ao longo de vários meses, já
que o repasse do aumento leva
tempo até se disseminar por toda a
cadeia. “Nossa estimativa é que,
para cada 10% de aumento no
câmbio, a inflação ganha 0,4 pon-
to em um 12 meses”, disse a econo-
mista. Ontem, o câmbio fechou em
2,22, já bem acima da média do
primeiro trimestre. Já o IPCA, índi-
ce oficial de preços do IBGE, após
meses de pressão dos alimentos
cedeu em maio para 0,37% no mês,
embora continue acumulando
6,5% em um ano, o limite da meta
estabelecida pelo governo.

Basilik também destaca o fato
de o varejo ter, até aqui, segurado o

preços dos alimentos em alta en-
quanto vários deles já estavam em
deflação há meses no atacado. “Co -
mo muitos produtos da cadeia não
tiveram esse repasse da redução no
começo do ano, a chance de acom-
panharem esta alta agora é peque-
n a”, disse a economista.

Além da soja, a prévia do IGP-
M, que recolheu preços de 21 de
maio a 10 de junho, registrou
aumento em itens que indepen-
dem de dólar e do mercado in-
ternacional, caso do leite
(3,99%) e da batata (13,43%).
Ainda assim, os economistas
concordam que, apesar das osci-
lações, os alimentos não devem
registrar, no futuro, os altos ín-
dices dos últimos meses. (JE)

Fonte: CNI

Em baixa
Evolução mensal do índice de confiança do empresário industrial, geral e por setor - valores acima de 50 pontos indicam otimismo
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




