
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Na edição de julho, a Carta 

do IBRE destacou que, além de 

reservas internacionais que su

peram os US$ 370 bilhões e uma 

boa estrutura de passivo externo, 

hoje o Brasil possui sólidos fun

damentos para realizar um ajuste 

no balanço de pagamentos, que 

em junho registrava déficit de 

US$ 72,4 bilhões. Mas também 

alertou que esse ajuste deverá 

impactar diretamente na renda e 

no crédito, marcos das conquistas 

sociais celebradas na última déca

da no país. "Na situação em que 

estamos, ou produzimos mais, 

de forma mais eficiente, ou con

sumimos menos. E isso impacta 

as pessoas", diz Silvia Matos , 

coordenadora do Boletim Macro 

da FGV/IBRE. "Quando há um 

choque favorável externo, pode-

se ter uma absorção doméstica 

maior, porque de qualquer forma 

o mundo está lhe financiando. 

Mas agora o cenário externo 

está v i rando em um contexto 

em que já estamos desajustados, 

com inflação alta, juros subindo, 

crescimento baixo e investimento 

sem decolar", lembra Silvia. 

Lia Valls Pereira, coordenado

ra de Estudos do Setor Externo 

da área de Economia Aplicada 

da FGV/IBRE, ressalta a impor

tância do saldo comercial nesse 

contexto. "A perspectiva de um 

futuro sem superávits de US$ 40 

bilhões que financiavam déficits 

estruturais como em serviços e 

renda torna o país mais depen

dente do financiamento através 

do investimento de carteira, mais 

volátil, e que aquece os temores 

quanto à nossa vulnerabilidade 

externa", diz. 

Até os resultados de junho, 

de um défici t c o m e r c i a l de 

US$ 3 bilhões, as perspectivas 

dos analistas para o fechamento 

de 2013 ainda flutuavam entre 

opostos: de um saldo negativo de 

US$ 2 bilhões, estimado pela As

sociação de Comércio Exterior do 

Brasil (AEB), à manutenção de um 

superávit próximo da dezena de 

bilhão de dólares. Em entrevista 

à Conjuntura Econômica ainda 

como secretária de Comércio Ex

terior do M D I C , Tatiana Prazeres 

negou-se a comentar a disparidade 

entre as expectativas de mercado. 

"O governo segue com sua estima

tiva original, divulgada em janei

ro: teremos um 2013 mais difícil, 

mas seguiremos com exportações 

em um patamar elevado, próximo 

aos níveis de 2011 e 2012", disse, 

indicando um intervalo igualmen

te amplo, mais otimista, já que o 

superávit de 2011 ultrapassa em 

US$ 10 bilhões o do ano passado 

(US$ 19,4 bilhões). Tatiana res

saltou que o saldo vermelho do 

primeiro semestre concentrou-se 

no segmento de petróleo e gás, 

devido à contabilização atrasada 

de várias operações de importa

ção da Petrobras feitas em 2012, 

bem como à queda na produção 

da estatal fruto de paralisações 

programadas para manuten

ção de plataformas. "Tivemos 

uma redução impor t an te nas 

exportações nos primeiros seis 

meses, de 48,5%, e um aumen

to expressivo na importação de 

derivados", lembrou. No acumu-

lado de janeiro a julho, o déficit 

isolado da conta petróleo atingiu 

US$ 15,44 bilhões. 

Para o economista Bráulio 

Borges, da LCA Consultores, a re

cuperação dos níveis de produção 

no setor passará a refletir-se na 

balança mais fortemente a partir 

de 2014. "As plataformas voltarão 

a funcionar com capacidade maior. 

Além disso, há seis plataformas 

novas que começarão a operar ao 

longo do segundo semestre e no 

ano que vem", destaca. "Não digo 

que isso significará um superávit já 

neste segundo semestre, mas pelo 

menos deixará de representar um 

déficit forte." Lia Valls ainda apon

ta, no caso do petróleo, o risco de 
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quebra na demanda dos Estados 

Unidos, com o avanço da explora

ção do xisto: "Registramos uma 

forte queda das exportações neste 

ano que não está bem clara". 

Apesar de relevante, a conta 

petróleo não foi a única variável 

complexa a ocupar os cálculos 

dos analistas quando se trata de 

commodities. No caso do minério 

e dos produtos agrícolas, as expec

tativas giram em torno do impacto 

efetivo que a desaceleração na China 

e sua mudança de padrão de inves

timento — da infraestrutura para o 

consumo — trarão para a demanda 

e os preços. "É preciso ponderar 

que se a China já não cresce 13% ao 

ano, os 6%, 7% que deverá registrar 

agora poderão agregar muito mais 

demanda à economia global do 

que antes, porque hoje a economia 

chinesa é quatro, cinco vezes maior 

do que ela era nessa época", reflete 

Borges, da LCA. "É de se esperar 

uma mudança de preços relativos de 

commodities, as metálicas tendem a 

perder fôlego de alta, não dobrarão 

mais de preço como vimos acontecer 

em 2010, porque a formação bruta 

de capital fixo chinesa já não vai 

crescer mais a 40%, 50% ao ano. 

Por outro lado, o consumo chinês 

tende a crescer em um ritmo até 

maior, e isso beneficiará mais as 

commodities agrícolas", avalia. 

Por sua vez, Rodrigo Branco, 

economista da Fundação Centro 

de Estudos do Comércio Exterior 

(Funcex), destaca, entretanto, que 

há cinco anos o volume de expor

tações não registrava um aumento 
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maior que o do preço, como acon

teceu neste semestre. "Estimamos 

em média um aumento de 10% 

no quantum exportado, para uma 

queda de 2% no preço", diz, lem

brando que as commodities agríco

las registraram uma contribuição 

significativa no período para a 

redução do déficit comercial. 

As variações de demanda do gi

gante asiático são o principal canal 

de contágio, para o Brasil, em um 

contexto de crescimento global 

mais lento do qual a própria China 

se vê inserida como exportadora 

e importadora. "Nos últimos três 

anos o PIB mundial cresceu muito 

pouco: 3 ,1%, na métrica do Fundo 

Monetário Internacional. O F M I 

gosta de definir que o mundo está 

em recessão quando o crescimento 

econômico é inferior a 3%. A gente 

só cresceu um pouquinho acima 

disso no ano passado e possivel

mente repetiremos esse percentual 

em 2013", lembra Borges. "Isso 

acabou se traduzindo em uma 

piora de nossa balança, pois o co

mércio global cresceu muito pouco. 

No ano passado, as exportações 

mundiais aumentaram menos de 

2% em volume e este ano devem 

chegar perto de 3%, quando o 

normal, trabalhando com médias 

históricas mais longas, é que o 

comércio global cresça em torno 

de 7% ao ano." 

Mas a partir de 2014, caso se 

confirme um crescimento da eco

nomia dos Estados Unidos perto de 

3%, e a global mais próxima dos 

4% ao ano, a resposta perseguida 

é saber quanto conseguiremos 

nos beneficiar dessa retomada. 

"Os países estão se equilibrando, 

e quando um se equilibra exerce 

efeitos colaterais no outro. Se você 

pensar no final do ano passado, 

estávamos preocupados com a 

possibilidade de os Estados Unidos 

não crescerem muito. Agora, como 

o país dá sinais de crescimento an

tes dos outros, o reflexo na moeda 

é maior. Nesses ajustes, o país que 

enfrenta problemas estruturais e 

de competitividade, é o que sofre 

mais", diz Silvia Matos. 

INDÚSTRIA 
Para os exportadores de manufatu

rados, a esperança está na manuten

ção de um real desvalorizado que 

lhes garanta ganhos de competiti

vidade. "O importante, nesse caso, 

é que haja estabilidade do câmbio. 

Enquanto não ficar claro o novo 

patamar, o exportador sentirá in

segurança sobre o melhor momento 

de venda e de compra, com medo 

de perder", diz Lia Valls. 

"Há muitas tendências que 

provocaram uma piora do déficit 

comercial de manufaturados até 

agora, que provavelmente não se 

manterão daqui em diante, e a ques

tão cambial é uma delas", diz Bor

ges. "Houve uma valorização con

tínua desde 2003 em relação à boa 

parte das moedas, até 2008, 2009; 

depois voltou a bater R$ 1,60 na 

virada de 2010 para 2011; e só em 

meados de 2012 é que esse cenário 

começou a mudar um pouco. Óbvio 

que no começo houve intervenção 

do governo, o que acabou cobrando 

seu preço em termos de inflação, 

mas agora com a sinalização de 

que a economia norte-americana 

está entrando em um novo ciclo de 

expansão forte, a cotação do real 

em relação ao dólar indica que não 

vamos mais conviver com um câm

bio tão valorizado. Isso significa 

que esse déficit do lado industrial 

deve diminuir nos próximos anos, 

ou pelo menos não continuará se 

aprofundando", afirma Borges, 
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lembrando que esse novo nível 

também reduz a competitividade 

dos produtos importados. 

Para um setor em que o proble

ma de competitividade é crônico, 

entretanto, um dólar a R$ 2,25 

pode não ser suficiente para com

pensar o custo Brasil. "É um alívio, 

acaba melhorando um pouco a 

balança comercial, que obedecia à 

tendência de encolhimento desde 

2004", assegura José Augusto de 

Castro, presidente da AEB. "Se 

tivéssemos logística decente, um 

sistema tributário civilizado, taxa 

de juros normal e menos buro

cracia, até uma taxa de câmbio a 

R$ 1,80 seria aceitável. Mas hoje 

dependemos dele, e o ideal seria que 

chegasse a R$ 2,50", afirma. "Mas 

essa desvalorização que vemos já 

devolverá algo do peso da exporta

ção das manufaturas, não por ação 

programada de governo, mas por 

ação de mercado, pela queda das 

commodities", observa. 

Para Castro, o risco de um nível 

intermediário é não ser suficiente 

para estimular novas exporta

ções, tampouco para desestimular 

a importação de insumos, que 

vem crescendo. Levantamento 

da Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI) que analisa a 

participação dos produtos i m 

portados no consumo doméstico 

de bens industriais, seja ele final 

quanto para a indústria, indica um 
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crescimento do uso de importados 

na indústria de transformação, de 

18,9% no primeiro trimestre de 

2012 para 20,6% no mesmo perí

odo deste ano. Entre os principais 

aumentos figuram os setores de 

informática, eletrônicos e ópticos; 

farmoquímicos e farmacêuticos; 

têxteis e vestuário; e produtos de 

metal. "A princípio, nos parece que 

R$ 2,25 ainda não são suficientes 

para provocar uma reversão desse 

quadro. Nesse caso, ter ônus sem 

o bônus ainda pode acontecer em 

muitos segmentos; tudo depende 

da capacidade de cada um de 

adaptar seu sistema produtivo", diz 

Marcelo Azevedo, economista da 

C N I . "Antes de tudo, entretanto, 

é preciso ter estabilidade, seja em 

qual patamar for, para poder ava

liar os efeitos sobre as exportações, 

importações, e ver o efeito líquido 

disso tudo", avalia. 

Para esses exportadores, será 

determinante retomar fatias de 

mercado na Europa — que adotou 

uma posição mais agressiva comer

cialmente e hoje detém o superávit 

comercial com o Brasil , ainda 

que não haja registro de queda 

de volume comercializado com o 

continente —, bem como recuperar 

a dinâmica com mercados como 

o da Argentina, terceiro maior 

parceiro comercial, que vive em 

crise fiscal, cambial e política que 

resta previsibilidade quanto a seu 

poder de compra. "Recentemente 

tivemos um aumento das exporta

ções automotivas para a Argentina, 

o que é um sinal positivo, mas 

temos constatado que as empresas 

que exportam ao país têm buscado 

novos mercados na região entre as 

economias mais dinâmicas, como 

Peru e Colômbia, além de países 

africanos e asiáticos", disse Tatia

na Prazeres. 

CONTAS-CORRENTES 
Para Castro, entretanto, a acomo

dação do preço das commodities 

e um aumento das vendas de ma

nufaturados graças ao câmbio 

apenas manterão a participação 
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das exportações no PIB em torno 

de seus históricos 10%. Frente a 

um cenário menos auspicioso da 

balança comercial, o esforço que 

o governo terá de realizar agora 

será o de impedir um crescimento 

descontrolado do déficit em conta-

corrente como proporção do PIB. 

Conforme destacado na Carta do 

IBRE da edição de julho, está claro 

que no momento o país apresenta 

fundamentos sólidos e um aprimo

ramento da política econômica que 

possibilitam alcançar um ajuste sem 

mergulhar em crises. Isso, no entan

to, demandará confrontar o modelo 

de crescimento que norteou as ações 

do governo nos últimos anos. 

No curto prazo, a alternativa é 

reduzir a absorção, representada 

pelo consumo e pelo investimento. 

"E, entre os dois, o melhor é ajus

tar o consumo", diz Silvia Matos, 

lembrando que a própria tendência 

de depreciação do real com a livre 

flutuação cambial deverá resultar 

em um recuo da renda, inibindo 

a demanda interna. "O Brasil tem 

muitas oportunidades, como a 

exploração do petróleo, e deveria 

atrair um bootn de capital que com

pensasse um projeto de longo prazo. 

Isso ainda faria com que o câmbio 

não se desvalorizasse tanto, tornan

do o preço relativo do investimento 

interno menor, mais atrativo, com 

rentabilidade maior", diz. 

Sandra Manueli to, oficial de 

Assuntos Econômicos da Divisão 

de Desenvolvimento Econômico 

da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (Ce-

pal), lembra que o país tem se 

destacado na região nos últimos 

anos em atração de investimento 

direto estrangeiro (IDE). "É pre

ciso lembrar que no início dos 

anos 2000 este representava cerca 

de 16% do PIB, e agora está mais 

próximo dos 20%. Não é o nível 

ideal, mas não se pode desprezar 

o caminho percorrido", afirma. 

Em estudo divulgado no final de 

julho, entretanto, a Cepal alerta 

para a presença de um componente 

perverso nessa injeção de capital 

externo no Brasil e em outros paí

ses latino-americanos nos últimos 

anos, que prejudicou a qualidade 

de seu crescimento. "O grande 

fluxo de investimento direto que 

chegou à região esteve concentrado 

em duas frentes: a de no tradables 

(como comércio e serviços), que 

atende ao consumo doméstico, mas 

• 
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aporta pouco aos setores exporta

dores; e a voltada ao aumento da 

produção de commodities, o que, 

apesar de possibilitar um melhor 

aproveitamento do ciclo de alta 

das mesmas, conspira contra a 

diversificação das vendas externas, 

gerando vulnerabilidade", afirma 

Sandra, defendendo a reversão 

desse perfil. Para a economista, a 

criação de uma base industrial ex

portadora forte poderá equilibrar 

a geração de obrigações externas 

implícitas na atração de IDE, como 

a remessa de lucros. 

Castro, da AEB, alerta para o 

fato de a maior parte de IDE que 

chega ao país estar relacionada está 

relacionado a fusões e aquisições, e 

não a novos negócios. "A captação 

que vemos atualmente no Brasil 

não aporta ao setor industrial. O 

máximo que se vê é a compra de 

uma indústria já estabelecida, uma 

desnacionalização, e não novos 

investimentos", observa. Luis Afon

so Lima, presidente da Sociedade 

Brasileira de Estudos de Empresas 

Transnacionais e da Globalização 

Econômica (Sobeet), confirma essa 

tendência: "Hoje, menos de 50% 

do investimento direto que chega 

ao país é greenfield, e estimamos 

que os negócios voltados a atender 

à demanda doméstica continuarão 

prevalecendo". Segundo Lima, a 

estimativa da organização é de 

que o Brasil continue como quinto 

destino preferencial de IDE no 

mundo até 2015, mesmo que algu

mas condicionantes — redução do 

poder de compra e estabilização do 

crédito — indiquem a possibilidade 

de queda na rentabilidade desses 

investimentos. "Não perderemos 

mais que os outros, apesar da 

tendência de queda em termos ab

solutos. Além disso, há uma inércia 

intrínseca a esse movimento, já 

que um investimento anunciado se 

desenvolve em etapas", afirma. "O 

que provavelmente não veremos 

mais, entretanto, é o IDE bancando 

integralmente o déficit de contas-

correntes como no passado recente. 

O déficit tem crescido por fatores 

estruturais e externos, e a tendência 

de investimento é declinante. Ago

ra, cabe a nós fazermos a lição de 

casa", acentua. 

Com baixa poupança doméstica 

para investir, e expulso da zona 

de conforto formada por gordos 

superávits comerciais, o país terá 
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de sair da inércia para fazer esco

lhas, dizem os especialistas. "Ter 

déficit em transações correntes não 

é necessariamente ruim", lembra 

Silvia, citando o caso da Austrália. 

O país mantém um déficit em sua 

balança de pagamentos de mais de 

4% do PIB desde a década de 1980, 

mas seu arranjo macroeconômico 

o permitiu sobreviver sem grandes 

arranhões às principais crises inter

nacionais desde então. "Nesse caso, 

a Austrália assumiu um baixo nível 

de industrialização da economia e 

focou sua atividade em commodities 

e serviços nos quais é competitiva", 

diz a economista. Para chegar à 

mesma fórmula, o Brasil teria de 

somar ao bom nível de reservas in

ternacionais e ao câmbio flutuante 

a garantia de equilíbrio fiscal, bem 

como a opção clara de ter menos 

indústria no país. "Dessa forma, 

aumentaríamos a importação para 

a aquisição de produtos em que não 

somos competitivos, tornando mais 

claro o trade off sobre em que temos 

que nos especializar", afirma. 

Para Silvia, um passo fundamen

tal para uma correção consistente é o 

fim de políticas paliativas para a ma

nutenção de uma indústria grande. 

"O único resultado dessas medidas 

são novas externalidades negativas", 

avalia. Por sua vez, Castro, da AEB, 

defende a necessidade de grandes 

reformas que poderão garantir a 

competitividade da indústria. "As 

medidas que vemos, da desoneração 

a programas temporários como o 

Reintegra, são todas conjunturais, 

e não estruturais. Enquanto o Brasil 

não fizer as reformas tributária e 

trabalhista, não ganharemos com

petitividade", assegura. "Superávit 

da balança é sempre consequência, 

não causa. O que gera desenvol

vimento econômico é corrente de 

comércio, e precisamos estimulá-la 

adicionando exportações com mais 

valor agregado", completa Castro. 

Seja por qual caminho seguir, a 

defesa dos especialistas é pela ação. 

"Hoje, o câmbio já está dizendo: 

ou você muda o repertório, ou terá 

uma forte redução de crescimento. 

Essa mudança de humor do mundo 

pressiona pela mudança de trajetória 

do Brasil", afirma Silvia. "Em um 

período pré-eleitoral, é muito difícil 

conseguir definições rapidamen

te, e talvez essa tarefa fique para 

2015. Mas o desafio está posto: ou 

fazemos reformas, ou cresceremos 

pouco. Não há saída", conclui. 
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Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 67, n. 8, p. 26-34, ago. 2013.




