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Nota de Conjuntura Econômica 

Maio de 2005 – nº 12 

 

Exportações brasileiras para os Estados Unidos a reboque? 

Sérgio Goldbaum1, Frederico A. Turolla2, Natália Gastaldo3 
 
Entre o primeiro e segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, a pauta de exportações 

brasileiras para os Estados Unidos mudou substancialmente. Já entre o segundo mandato de FHC e os 
dois primeiros anos do governo Lula, a pauta de exportações brasileiras para aquele país parece 
relativamente estável, enquanto a composição das importações norte-americanas mudou 
substancialmente. 

A afirmação acima resulta da aplicação de um modelo simples de análise do perfil de 
exportações para o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, a Matriz de Situações Competitivas 
das Exportações. 

O método consiste na construção de uma matriz onde os produtos exportados pelo Brasil para 
os EUA são rotulados em quatro possíveis situações de competitividade, conforme o Quadro 1. 

                                                 
1 ESPM e FGV-SP. 
2 ESPM e GVLaw. 
3 Graduanda em administração da ESPM, monitora do departamento de economia. 
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Quadro 1: Matriz de Situações Competitivas 

 Mercadoria Estagnada Mercadoria Dinâmica 

Estrela cadente Estrela nascente 
 

+ 
 

Variação da 
Porcentagem de 

Exportações 
 

– 

Retrocesso Oportunidades Perdidas 

 – Variação da Porcentagem de Importações  + 

 

onde a “Variação da Porcentagem de Importações” é variação do valor percentual das importações da 
uma mercadoria pelos Estados Unidos, relativamente ao valor total das importações norte-americanas, 
entre dois períodos; e “Variação da Porcentagem de Exportações” é variação do valor percentual das 
exportações brasileiras de uma mercadoria para os EUA, relativamente ao valor total de exportações 
do Brasil aos EUA, entre dois períodos.  
 Assim, se a participação relativa das importações norte-americanas de determinada mercadoria 
estiver aumentando (ou diminuindo), tal mercadoria é rotulada como “mercadoria dinâmica” (ou 
“mercadoria estagnada”).  

Do lado das exportações, se a participação relativa das exportações brasileiras de determinada 
“mercadoria dinâmica” estiver aumentando, esta mercadoria é rotulada como “estrela nascente”: tanto 
o os EUA importam relativamente mais, quanto o Brasil exporta relativamente mais para os EUA. 
Mas, se os EUA estiverem importando relativamente mais e o Brasil estiver exportando relativamente 
menos, trata-se de uma “oportunidade perdida”. 

Se for uma “mercadoria estagnada” (isto é, se os EUA estiverem importando relativamente 
menos), e o Brasil estiver exportando relativamente mais, a matriz de competitividade rotula essa 
mercadoria como “estrela cadente”; finalmente, se o Brasil estiver exportando relativamente menos, 
trata-se de um “retrocesso”. 

 O Quadro 2 apresenta a Matriz de Situações Competitivas das exportações brasileiras para os 
EUA, considerando as médias das variações das porcentagens de importações norte-americanas e de 
exportações brasileiras para aquele país, entre o primeiro e o segundo mandato de Fernando Henrique 
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Cardoso, isto é, entre os períodos 1995 – 1998 e 1999 – 2002. Para tanto, as mercadorias foram 
classificadas de acordo com a Norma Comum do Mercosul (NCM), que, por sua vez, foi baseada no 
Sistema Harmonizado de Tarifas (HTS), a dois dígitos – o que significa aproximadamente 100 classes 
diferentes de mercadorias. Os dados foram obtidos a partir do Sistema Alice, do Ministério do 
Desenvolvimento da Indústria e Comércio4, e do Dataweb do United States International Trade 
Commission (USITC)5 

Quadro 2: Matriz de competitividade das exportações brasileiras para os EUA,  

FHC I – FHC II 
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Sistema Alice (MDIC) e do Dataweb (USITC) 

                                                 
4 http://www.mdic.gov.br 
5 http://dataweb.usitc.gov 
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Observa-se que a grande maioria das mercadorias permaneceu no centro da matriz, o que 
significa ausência de variações tanto do percentual de importações relativas dos EUA quanto do 
percentual de exportações relativas do Brasil para os EUA. Os números em vermelho são as 
classificações NCM das mercadorias que apresentaram alguma mudança sensível. Entre as “estrelas 
nascentes”, destaca-se, sobretudo, o aumento das exportações relativas das mercadorias do grupo 88 
(aeronaves, outros aparelhos aéreos e peças); entre os “retrocessos”, destaca-se a redução das 
exportações relativas das mercadorias do grupo 84 (máquinas e aparelhos mecânicos).  

A tabela do Quadro 3 apresenta as mercadorias cujas exportações relativas do Brasil para os 
EUA aumentaram de forma mais intensa entre o primeiro e o segundo mandato do FHC. 

Quadro 3: Maiores variações percentuais de exportações do Brasil para os EUA,  

Média 1995 – 1998 x Média 1999 - 2002 

Código 
Capítulo 

NCM 

Descrição resumida do Capítulo NCM Variação do 
percentual de 

exportações do 
Brasil para os 

EUA 

Variação do 
percentual das 

importações 
norte-

americanas 

Classificação na 
Matriz de 

Competitividade 

88 Aeronaves, outros aparelhos aéreos e peças 9,92 0,56 Estrela nascente 

27 Combustíveis minerais, óleos minerais, etc 3,42 -0,04 Estrela cadente 

85 Maquinas, aparelhos e material elétricos 2,52 -0,29 Estrela cadente 

87 Veículos automóveis, tratores e partes / acessórios 1,89 0,26 Estrela nascente 

44 Madeira e carvão vegetal 0,63 -0,04 Estrela cadente 

90 Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia,etc. 0,58 0,03 Estrela nascente 

68 Obras de pedra,gesso,cimento,amianto,mica,etc. 0,44 0,06 Estrela nascente 

94 Móveis, colchões, etc. 0,37 0,47 Estrela nascente 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Sistema Alice (MDIC) e do Dataweb (USITC) 

A comparação entre as médias das variações das porcentagens de importações norte-
americanas e das exportações brasileiras para os EUA, entre o segundo mandato de Fernando Henrique 
Cardoso e os dois primeiros anos do governo Lula está no Quadro 4, abaixo. 
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Quadro 4: Matriz de competitividade das exportações brasileiras para os EUA,  

FHC II – Lula 
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Sistema Alice (MDIC) e do Dataweb (USITC) 

Entre os grupos de mercadorias que sofreram maiores variações, destaca-se o grupo 27 
(combustíveis minerais,...), que se apresenta como a principal “estrela nascente”: as exportações 
relativas brasileiras para os EUA das mercadorias desse grupo já haviam aumentado 3,42% na 
comparação anterior, agora aumentam mais 3,19%; adicionalmente, as importações relativas norte 
americanas dessas mercadorias, nessa última comparação, aumentaram 2,30%.  

A importação relativa das mercadorias do grupo 84 (máquinas e aparelhos mecânicos) pelos 
EUA continua diminuindo, mas as exportações relativas dessas mercadorias do Brasil para os EUA se 
recuperaram, ainda que de forma modesta, (aumento de 0,72%), o que permite classificar as 
mercadorias desse grupo como “estrelas cadentes”.   

Em “retrocesso”, encontram-se as mercadorias dos grupos 88 (aeronaves e partes) e 85 
(aparelhos e máquinas eletro-eletrônicas). A primeira, como visto acima, foi a grande “estrela 
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nascente” da comparação anterior; a segunda era “estrela cadente”. Nos dois casos, destaca-se a 
redução da participação relativa das exportações brasileiras.  

Comparando os dois gráficos de um ponto de vista mais abrangente, observa-se que, no 
primeiro, as mudanças são mais “verticais”, enquanto, no segundo, as mudanças são mais 
“horizontais”. Isto é, o impacto da mudança do regime cambial em janeiro de 1999 parece ter resultado 
em mudanças significativas da pauta de exportações brasileiras para os Estados Unidos, sem que a 
composição das importações daquele país, no mesmo período, sofresse grandes alterações.  

Já entre o segundo mandato de FHC e os dois primeiros anos do governo Lula, a pauta de 
exportações brasileiras para os EUA parece apresentar poucas mudanças, apesar da forte oscilação 
cambial desde o final de 2002 até a atual valorização do real. Em contraste, percebe-se uma maior 
variação das importações relativas dos EUA. 

A esse respeito, a tabela do Quadro 5 apresenta as mercadorias cujas médias de importações 
relativas dos EUA aumentaram de forma mais intensa entre 1999 – 2002 e 2003 – 2004.  

Quadro 5: Maiores variações de porcentagem de importações dos EUA,  

Média 1999 – 2002 x Média 2003 - 2004 

Código 
Capítulo 

NCM 

Descrição resumida do Capítulo NCM Variação do 
percentual de 

exportações do 
Brasil para os 

EUA 

Variação do 
percentual das 

importações 
norte-

americanas 

Classificação na 
Matriz de 

Competitividade 

27 Combustíveis minerais, óleos minerais, etc. 3,19 2,30 Estrela nascente 

30 Produtos farmacêuticos 0,05 0,88 Estrela nascente 

94 Moveis, colchões, etc. 0,64 0,41 Estrela nascente 

29 Produtos químicos orgânicos -0,39 0,39 Oport. Perdida 

87 Veículos automóveis, tratores, partes / acessórios 0,05 0,38 Estrela nascente 

39 Plásticos e suas obras 0,22 0,16 Estrela nascente 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Sistema Alice (MDIC) e do Dataweb (USITC) 

A tabela permite observar que a participação relativa das exportações dos principais setores 
econômicos cujas importações relativas aumentaram também aumentou, com a exceção de “produtos 
químicos orgânicos”. 

A análise da matriz de competitividade das exportações brasileiras para o mercado americano, 
desenvolvida nesta Nota de Conjuntura, parece sugerir que, pelo menos no que se refere ao mercado 
norte americano, mudanças recentes no padrão das exportações brasileiras estiveram condicionadas 
mais por fatores exógenos – mudanças na composição da pauta de importações norte-americanas – do 
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que pelo esforço do país em aumentar seletivamente suas exportações6. Seria interessante reproduzir a 
análise para o Mercosul. União Européia e China, outros mercados relevantes para os produtos 
brasileiros, e verificar se a conclusão se sustenta. 7 
 

                                                 
6 A análise obtém precisão se cada observação for ponderada pelo peso de cada grupo de mercadoria na pauta de 
exportações brasileiras no período final. Exercício preliminar nesse sentido parece confirmar a conclusão desta nota. 
7 A análise detalhada de cada grupo de mercadorias, de acordo com a classificação NCM (por exemplo, a quatro ou a seis 
dígitos), especialmente daqueles considerados prioritários conforme as diretrizes do governo expressas no documento 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio exterior (PITCE), é uma sugestão de tema de monografia da equipe de 
“Notas de Conjuntura ESPM” para os alunos que estão chegando ao último ano de graduação. 


