
Exportação avança mais que a média global  
Guilherme Barros 
 
Nos últimos dois anos, o Brasil deu um salto nas exportações e ampliou sua 
participação no comércio mundial. 
De 33º colocado entre os 75 países de maior dinamismo exportador no período de 
1999 a 2002, o Brasil pulou para a 12ª posição entre 2003 e 2004. Entre as 20 
maiores economias de país emergente, o Brasil saiu do 15º lugar para o 8º (ver 
quadro ao lado). 
 
Para dar esse salto, as exportações brasileiras cresceram quase 50% a mais do que os 
75 países de maior dinamismo exportador nos dois últimos anos -a alta foi de 40% em 
2004 e de 33% em 2003. Já em relação aos 20 principais países emergentes, o 
crescimento das exportações foi de 21% acima da média dos dois últimos anos -25% a 
mais em 2004 e 16% em 2003. 
 
Entre 1999 e 2002, durante o segundo mandato do governo Fernando Henrique 
Cardoso, período que foi marcado pela desvalorização do real, o crescimento das 
exportações brasileiras manteve-se no mesmo ritmo dos 75 países de maior 
dinamismo no comércio internacional. 
Em comparação aos 20 países emergentes, as exportações brasileiras cresceram num 
ritmo 50% menor naquele período. A reação do setor externo brasileiro só ocorreria 
mais tarde. 
 
Os dados constam de um trabalho realizado pelo Iedi (Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial), com base em levantamento do FMI (Fundo Monetário 
Internacional). Os números de 2004 referem-se aos meses de janeiro a setembro. 
Apesar do crescimento acima da média das exportações, a participação do Brasil no 
comércio internacional ainda é muito pequena. De acordo com o Iedi, o país ampliou 
sua participação no comércio para 1,06% em 2004. Em 2003, era de 0,97% e, em 
2002, estava em 0,93%.  
 
Para o país voltar aos cerca de 2,5% de participação que tinha nos anos 1980, o 
economista Júlio Sérgio Gomes de Almeida, do Iedi, prevê ainda um horizonte de dez 
anos, mesmo assim se o país mantiver o mesmo ritmo de avanço registrado em 2003 
e 2004. 
 
De acordo com Gomes de Almeida, o grande temor dos empresários, hoje, é de o 
Brasil pôr a perder todo esse esforço dos últimos dois anos se deixar o real continuar a 
se valorizar sobre o dólar. "Não vale a pena ameaçar colocar em risco um processo em 
seu nascedouro", afirma o diretor do Iedi. 
 
Mudanças 
Para Gomes de Almeida, poucos se deram conta da magnitude das mudanças ocorridas 
nos dois últimos anos na participação brasileira no comércio mundial. "Em matéria de 
comércio exterior, podemos dizer que o Brasil transformou água em vinho", diz. 
De acordo com o economista, o Brasil soube tirar o máximo proveito dos efeitos 
favoráveis do grande aumento tanto da demanda como dos preços das commodities. 
 
Gomes de Almeida atribui esse desempenho principalmente à superdesvalorização do 
real ocorrida em 2002 e à política de promoção comercial dos dois primeiros anos do 
governo Lula. A seu ver, os ministros Luiz Fernando Furlan, do Desenvolvimento, e 



Roberto Rodrigues, da Agricultura, fizeram um bom trabalho como vendedores do 
Brasil. 
 
De acordo com o Iedi, as exportações foram as grandes responsáveis pelo crescimento 
do PIB (Produto Interno Bruto) superior a 5% em 2004 e a expansão de 8% da 
indústria. "Não se pode perder de vista que esses números não caíram do céu", afirma 
Gomes de Almeida. 
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