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Março de 2015 / Revista Conjuntura Econômica - FGV  

Concentração da pauta de exportações 

brasileira no complexo da soja, em 

minério de ferro e petróleo bruto 

reduzirá capacidade de gerar superávit 

comercial em 2015 

Chico Santos 

 

A complexidade da conjuntura internacional, na qual a única unanimidade é a recuperação 
da economia dos Estados Unidos, mesmo assim em intensidade ainda controversa, somada 
ao dever de casa malfeito pelo Brasil para aumentar a competitividade da sua indústria, 
deverão funcionar como uma alavanca de freio para as exportações do país em 2015, 
impedindo uma recuperação ante o tombo de 7% registrado em 2014. 

A derrocada dos preços das commodities que começou no ano passado, sob o efeito de uma 
demanda global minguante, terá papel mais uma vez destacado em um novo ano ruim para 
as exportações brasileiras. Segundo estimativas da Fundação Centro de Estudos do 
Comércio Exterior (Funcex), somente os três produtos ou grupos de produtos 
negociados com base em cotações internacionais – complexo soja, minério de ferro e 
petróleo bruto – serão responsáveis por perda total de US$ 14,6 bilhões nas vendas 
externas do país. 

O detalhamento das projeções feitas pela Funcex mostra como será esse aprofundamento 
do efeito negativo da queda dos preços das commodities sobre o valor das exportações 
brasileiras este ano. O complexo soja que em 2014 respondeu por uma receita de US$ 30,3 
bilhões (13,46% do total), praticamente empatando com o ano anterior, terá o valor das 
suas exportações reduzido para US$ 22,4 bilhões, um tombo de 26%, ou US$ 7,9 bilhões. 

No caso do minério de ferro, cujo faturamento de US$ 25,8 bilhões em 2014 já significou 
uma perda de 20,54% em relação aos US$ 32,5 bilhões de 2013, a retração estimada pela 
Funcex ficará entre 10% e 11%, com a receita não passando de US$ 23 bilhões. Já o 
petróleo bruto, que no ano passado impediu que o déficit da balança comercial do país 
fosse maior do que os US$ 3,9 bilhões registrados, gerando receita de US$ 16,4 bilhões, 
sofrerá o maior impacto da queda de sua cotação internacional. O crescimento de 26,2% 
obtido em 2014 sobre os US$ 13 bilhões de 2013 será mais do que anulado, derrubando a 
receita para US$ 12,5 bilhões, mesmo com aumento do volume exportado. 
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“Esses três produtos vão representar um problema sério para a balança comercial 
brasileira este ano”, comenta a economista Daiane Santos, da Funcex. Um 
levantamento feito em fevereiro pela entidade para determinar o grau de concentração da 
pauta de exportações brasileira constatou que nos cinco triênios que vão de 2000 a 2014 o 
peso dos dez principais produtos da pauta sobre as vendas externas totais passou de 35,8% 
no período 2000-2002 para 49,3% no triênio 2012-2014. 

Minério de ferro, soja em grãos e farelo de soja foram os únicos itens presentes entre os 
dez mais nos cinco períodos pesquisados. A participação dos três no total exportado pelo 
Brasil oscilou em torno de 14% nos três primeiros períodos e começou uma escalada a 
partir do triênio 2009-2011 que levou a uma presença total de 49,3% no último período 
estudado. 

Dos outros cinco produtos aparecem entre os dez mais em quatro dos cinco triênios 
abrangidos pelo trabalho, três também pertencem à classificação de básicos: café em grão, 
petróleo bruto e carne de frango. Os dois restantes, aviões e automóveis de passageiros, são 
manufaturados. A particularidade importante é que no último triênio os aviões e os 
automóveis saem da lista, enquanto os três produtos básicos permanecem. 

“Não há dúvida de que a elevação dos preços das commodities, do período pós-crise até 
recentemente, assim como a retração dos mercados dos países industrializados a partir de 
2008, são fatores que explicam em larga medida essas mudanças”, ressalta o texto do 
informativo da Funcex que publica o levantamento. 

A brutal concentração da pauta de exportações brasileira em commodities ficou ainda mais 
evidente quando os economistas da Funcex compararam os dez principais produtos 
exportados no triênio 2000-2002 com os dez líderes do ranking no período 2012-2014. No 
primeiro triênio estudado, a vanguarda era formada por quatro produtos básicos, quatro 
manufaturados (aviões, automóveis, aparelhos transmissores ou receptores e calçados) e 
dois semimanufaturados (celulose e semimanufaturados de ferro e aço). 

Já na relação dos dez mais do período 2012-2014 desaparecem todos os produtos 
manufaturados e aparecem ainda dois semimanufaturados, celulose e açúcar em bruto. 
Todos os demais são produtos básicos! 

“Se apenas dez produtos respondem atualmente por quase a metade da pauta exportadora 
brasileira, e todos eles, quase sem exceção, são commodities, é inegável que nossa receita 
exportadora fica sujeita a elevada volatilidade, posto que é muito dependente da oscilação 
dos preços internacionais das matérias-primas agropecuárias, minerais e energéticas. Essa 
vulnerabilidade deverá se evidenciar no presente ano, em virtude da queda dos preços do 
minério de ferro, dos óleos brutos de petróleo e da soja. Aumentos nas quantidades 
exportadas poderão amenizar a contração da receita exportadora, mas, mantida a atual 
configuração de preços, a redução ainda será muito expressiva”, conclui o estudo da 
Funcex. 

Positivo negativo - Mesmo com a pressão negativa vinda das commodities, a Funcex 
avalia que o efeito da desvalorização cambial que se acentuou este ano sobre as 
exportações e, especialmente, sobre as importações, fará com que o Brasil volte a ter saldo 
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positivo na sua balança comercial, após o déficit de US$ 3,9 bilhões em 2014, o primeiro 
desde o ano 2000. 

De acordo com as projeções da entidade, as importações este ano sofrerão um tombo de 
11%, ficando em US$ 203,1 bilhões contra US$ 229,1 bilhões no ano passado. Já as 
exportações baixarão de US$ 225,1 bilhões para US$ 207,5 bilhões, uma contração de 
7,8%, fazendo com que a balança tenha um desempenho positivo de US$ 3,6 bilhões, mas 
com uma corrente de comércio reduzida em 9,4%, de US$ 454,2 bilhões para US$ 411,4 
bilhões. 

Daiane Santos avalia que entre as commodities, o café, mesmo tendo começado o ano 
muito mal, a carne bovina, a celulose e o milho podem mostrar desempenhos positivos. 
Outra boa perspectiva é de que haja um aumento de 6%, “sendo bem otimista”, das 
exportações de manufaturados para os Estados Unidos, surfando na recuperação da 
economia americana. Mas como os vizinhos, especialmente a Argentina, não devem ajudar, 
não é possível contar com os manufaturados para anular o papel negativo a ser 
desempenhado pelas principais commodities. Nem para fazer com que a balança comercial 
dê uma contribuição mais expressiva para reduzir o déficit brasileiro em transações 
correntes que em 2014 alcançou US$ 90,9 bilhões (4,17% do Produto Interno Bruto – 
PIB).    

A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), ainda que alinhada com as 
expectativas pouco animadoras traçadas pela Funcex, apresenta números um pouco mais 
otimistas. O presidente da entidade, José Augusto de Castro, disse que “por enquanto” 
mantém a previsão de um saldo comercial este ano de US$ 8,2 bilhões, resultante de US$ 
215,4 bilhões de exportações e US$ 207,2 bilhões de importações (corrente de comércio de 
US$ 422,6 bilhões). É o que Castro chama de “saldo positivo negativo”. 

A AEB faz tradicionalmente uma única revisão em julho para ajustar suas previsões feitas 
em dezembro do ano anterior, mas Castro avalia que se fosse fazer nova previsão agora não 
teria como fazer mudança significativa em relação ao que foi previsto anteriormente. “Os 
cenários estão mudando muito ao sabor dos fatos”, constata. 

Um exemplo dessa mobilidade que vem surpreendendo o presidente da AEB foi o enorme 
crescimento das quantidades exportadas de petróleo bruto neste começo de ano. “Em 
fevereiro de 2014 exportamos uma média diária de 65 mil toneladas por dia. Este ano (três 
primeiras semanas) a média mensal subiu para 173 mil toneladas por dia, mais que o 
dobro.” A estimativa de Castro para o aumento da quantidade de petróleo bruto exportada 
no ano é de 17%. 

Outra surpresa para a AEB, esta negativa, tem sido a queda do preço do café no começo do 
ano. No dia 7 de fevereiro a variedade arábica estava cotada a US$ 172 a saca de 60 quilos. 
No dia 25 havia baixado para US$ 149, uma retração de 13,4% em menos de 15 dias. 
“Ninguém esperava tal queda com essa seca no Brasil”, ponderou Castro. 

Em sintonia com a Funcex, ele ressalta como determinante para o comportamento das 
exportações brasileiras este ano o fato de a soja, o petróleo e o minério de ferro terem 
registrado quedas expressivas nas cotações. “O quadro do minério é assustador”, resume, 
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destacando que o preço por tonelada caiu de US$ 75 em janeiro de 2014 para US$ 49,8 na 
terceira semana de fevereiro deste ano. 

Na análise de mercado feita no seu Relatório Financeiro de 2014, divulgado no final de 
fevereiro juntamente com o balanço do quarto trimestre do ano passado, a Vale, maior 
exportadora mundial de minério de ferro, diz que “apesar do fortalecimento da economia 
dos Estados Unidos, o mercado de minério de ferro e pelotas foi impactado negativamente 
pela fraqueza da atividade econômica na Europa e no Japão e pela desaceleração da 
economia chinesa que cresceu 7,4% em 2014”. 

Segundo a análise da Vale, apesar do crescimento chinês ainda expressivo, a desaceleração 
do crédito naquele país “impactou setores impulsionados pelo investimento”, 
especialmente imobiliário. Com a retração geral do mercado global, o preço do minério de 
ferro caiu 47% no ano passado. 

Ainda de acordo com a avaliação da mineradora, a queda do preço do minério levou a que 
muitos produtores (de minério) de alto custo saíssem do mercado. “Essa tendência pode 
continuar no curto e médio prazo se as desafiadoras condições de mercado atuais 
persistirem, levando a um novo equilíbrio de mercado no médio e longo prazo”, avalia 
esperançosa a empresa brasileira. 

Para outra commodity importante na pauta de exportações brasileira, o açúcar, o 
presidente da AEB espera uma “queda civilizada” de preço este ano. No ano passado o 
Brasil faturou US$ 10,35 bilhões com exportações do grupo açúcar e álcool, com baixa de 
24,46% em relação ao ano anterior. Segundo informação fornecida pela União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (Unica), em 2014 o preço médio internacional do açúcar foi de 16,35 
centavos de dólar por libra-peso, com redução de 6,4% em relação ao preço médio de 2013.    

Do lado dos manufaturados, Castro não espera contribuições expressivas para elevar as 
perspectivas de exportações, especialmente porque a queda de preços das commodities, na 
sua avaliação, fará com que a maioria dos países latino-americanos, onde se concentra o 
principal mercado para as manufaturas brasileiras, reduza suas importações. 

“Desde 2008 que as exportações de manufaturados não crescem um dólar. Este ano elas 
precisam crescer no mínimo 10% (para compensar as perdas em commodities). Pode ser, 
mas não acredito”, disse. Uma das razões da descrença de Castro é a crise da Petrobras que 
pode fazer com que não haja nenhuma exportação de plataforma de petróleo (operação 
contábil para obtenção de vantagens fiscais feita com as unidades construídas para a 
estatal). Em 2014 elas contribuíram com US$ 1,98 bilhão para a balança comercial. 

Na opinião do presidente da AEB, o que pode ter impacto positivo nas exportações de 
manufaturados são os produtos intensivos em mão de obra, como calçados e vestuário. 
Com a desvalorização do real e a retração da economia doméstica, tendendo a baixar os 
custos de pessoal, ele avalia que esses setores terão algum ganho de competividade no 
mercado internacional. 

Castro também concentra nos Estados Unidos as maiores esperanças de aumento das 
vendas brasileiras de manufaturados, uma vez que a América Latina, o destino mais viável 
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para as exportações da indústria do país, também sofre com a queda dos preços das 
commodities. O Chile, que, segundo ele, vem sofrendo menos com o preço do cobre, sua 
principal mercadoria exportada, seria uma alternativa, mesmo sendo um mercado 
relativamente pequeno. “O problema é que o Chile é uma economia muito aberta e 
precisamos ter preços muito competitivos para vencer a concorrência”, alerta. 

De qualquer modo, o líder da AEB pondera que, assim como todos os fatores negativos não 
impedirão que o Brasil tenha saldo na balança comercial em 2015, o pesado déficit em 
conta-corrente do país tende também a se reduzir em alguma proporção beneficiado pela 
desvalorização do real. Castro entende que o encarecimento das importações irá reduzir o 
déficit da balança comercial da indústria que em 2014 chegou a US$ 109 bilhões. Ele 
também calcula que o volume de gastos com viagens internacionais será menor este ano. 
Em 2014 os brasileiros gastaram no exterior US$ 18,6 bilhões acima do que estrangeiros 
gastaram no Brasil, sendo o número correspondente a 20,5% de todo o déficit em 
transações correntes do país. 

China faz a diferença - A Nota Técnica do Índice de Commodities deste mês do Instituto 
Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas (FGV), assinada pelos 
economistas Lia Valls Pereira e André Luiz Silva de Souza, mostra que, apesar da 
conjuntura negativa dos preços das commodities, o quadro não seria tão ruim se não fosse 
o viés negativo da presença chinesa no mercado. 

A Nota mostra queda generalizada no Índice de Preços (IP) dos principais grupos de 
commodities brasileiras em 2014, exceto carnes (alta de 2,5%), mas revela também que 
quando se faz uma análise da série histórica, que tem sua base em 2002, os preços estão 
abaixo do pico de 2011, mas acima dos registrados em 2008, ano da deflagração da crise 
internacional que segue atormentando o quadro econômico global. O Índice de 
Commodities do IBRE acompanha 23 produtos. 

“Entre 2011 e 2014, o IP das commodities caiu 18,7%, mas está acima de qualquer ano na 
base de 2002. Não esperamos que o índice volte para valores pré-2008. O Índice de 
Quantum (IQ) registra crescimento, mas a um ritmo inferior ao dos anos iniciais. Logo 
para compensar a queda dos preços, a demanda mundial teria que ter um „novo estímulo 
China‟, como no início da série”, comenta Lia Valls. 

Segundo a economista, antes de 2008 as quantidades exportadas cresciam puxadas pela 
demanda chinesa, enquanto hoje isso já não ocorre. O crescimento de 5,2% registrado no 
IQ entre 2011 e 2014 é vegetativo, resultado do fato de que o mundo não está em recessão, 
apenas crescendo devagar. Nessa conjuntura, o aumento da quantidade é insuficiente para 
compensar a queda dos preços na hora de computar o resultado da balança. 

No momento, ela não vê substituto para a locomotiva chinesa. “Acho que a Índia (outro 
grande demandador de commodities) não tem essa força”, pondera. Contudo, a 
economista avalia que se Europa e Japão (além de outros asiáticos), dois grandes 
demandadores de commodities brasileiras, voltarem a crescer, é possível que o Brasil 
consiga ganhar dos Estados Unidos, que além de terem a maior economia do mundo são 
grandes exportadores de commodities, nesses mercados. 
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São variáveis em jogo em um quadro econômico mundial muito volátil. A pesquisadora da 
FGV/IBRE lembra, por exemplo, que a China vem investindo fortemente na produção de 
commodities em países africanos e que é necessário esperar para saber como esses 
investimentos irão interferir no mercado global. No caso brasileiro, o aumento de preço 
das carnes teve como pivô a elevação das compras da Rússia após ser barrada por outros 
mercados em represália à sua participação no conflito da Ucrânia. Com a queda do preço 
do petróleo, sua principal moeda de troca, a Rússia reduziu suas importações e a tendência 
é de queda dos preços. 

Mesmo com tantas alternativas, na análise da conjuntura internacional feita para o 
Boletim Macro IBRE de fevereiro, Lia Valls admite a possibilidade de o déficit brasileiro 
em transações correntes cair este ano para US$ 75 bilhões, uma redução de 17,5% em 
comparação ao número de 2014. Para que essa hipótese seja viável, ela conta, entre outros 
fatores, com uma redução de US$ 18,6 bilhões para US$ 10 bilhões do déficit em viagens 
internacionais e com um pequeno superávit na balança comercial, de US$ 3 bilhões. São 
efeitos lógicos da desvalorização do real. 

Esperança no setor externo - “Qualquer manual básico de economia diz que, quando o 
mercado doméstico está ruim, as atenções precisam se concentrar nas exportações para 
fazer o país ficar mais forte e mudar as percepções de risco de crédito”, afirma o 
economista Fábio Silveira, diretor de Pesquisa Econômica da consultoria Go Associados. 
Silveira concorda com o ponto de vista geral dos entrevistados para esta reportagem de que 
as commodities não irão ajudar o Brasil no curto e médio prazo e defende que o país 
precisa recuperar a competitividade da sua indústria, para além do fator cambial, como 
forma de superar o quadro atual. 

Para 2015 o economista prevê um saldo comercial muito pequeno, de US$ 2 bilhões, com 
queda tanto nas importações, para US$ 220 bilhões, como nas exportações, para US$ 222 
bilhões. A queda menor nas exportações do que nas importações resulta do impulso 
cambial. Mas Silveira adverte que o país precisa estar ciente das limitações impostas pela 
nova conjuntura. 

“Nem por sonho voltaremos àqueles saldos robustos de anos atrás. Perdemos 
competitividade, a China desacelerou e vamos ter que nos virar com os preços que existem 
(em commodities)”, disse, ressaltando que os Estados Unidos, que tendem a ser nos 
próximos anos novamente a locomotiva do mercado global, não são grandes 
demandadores de commodities. 

A Go Associados trabalha com um câmbio médio para 2015 de R$ 2,80 e, na visão de 
Silveira, é com essa variável que o país irá contar por enquanto para recuperar a 
competitividade em alguns setores industriais, especialmente aqueles intensivos em mão 
de obra, uma vez que as dificuldades domésticas tendem a achatar os salários. Ele vê 
perspectivas também em parcelas da indústria de produtos com alto valor agregado, 
inclusive em veículos, apesar da crise na Argentina, o maior cliente brasileiro nesse item. 

Para Silveira, outras economias latino-americanas, como as do Chile, Colômbia e Peru, 
serão beneficiadas pela recuperação americana, podendo absorver parte da produção de 
veículos que iria para a Argentina. E ressalta também os próprios Estados Unidos como 
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mercado potencial para o aumento das exportações e manufaturados. “Pena que tenhamos 
largado mão da indústria por tanto tempo, caso contrário aproveitaríamos muito melhor 
essa recuperação americana”, avalia. 

Para o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Carlos Thadeu de 
Freitas, a tendência para este ano é que o saldo da balança comercial fique no zero, mesmo 
com a pressão do câmbio a favor das vendas e contra as importações. “As exportações terão 
pouco benefício com a desvalorização porque perdemos muitos mercados”, pondera. 

Freitas mostra-se cauteloso em relação ao câmbio, especialmente porque, na sua avaliação, 
com a inflação na casa dos 7% ao ano, a maior parte da desvalorização até agora ocorrida é 
apenas nominal e a indústria precisa de desvalorização real para ganhar competitividade e 
ocupar o vazio deixado pela queda de preços das commodities. 

O economista lembra que a desvalorização de moedas em relação ao dólar norte-
americano é um fenômeno mundial e que as desvalorizações do euro e do japonês iene são 
ruins para a competitividade das exportações brasileiras. Soma-se a isso o quadro caótico 
nas economias de países vizinhos como Argentina e Venezuela, justamente aqueles que 
poderiam alavancar a demanda por manufaturas produzidas no Brasil. 

Mas Freitas também avalia que no quadro instável que se apresenta na economia mundial, 
há também fatores que podem modificar sua atual percepção dos mercados. Um deles seria 
“alguma recuperação das commodities” gerada pelo impulso trazido pela retomada do 
crescimento dos Estados Unidos, mesmo o país sendo um grande exportador e não 
importador de algumas commodities. 

Outra possibilidade seria uma aceleração do consumo doméstico da China provocada pela 
queda da taxa de juros no mercado local. Freitas acha que algum resultado desse estímulo 
vai aparecer no segundo semestre do ano. “Tudo isso pode ter efeito sobre as commodities. 
Aí muda muito do que acabamos de falar”, conclui. 

Já há quem veja alterações positivas. A pesquisadora Andreia Adami, do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/USP) avalia que 
“a desvalorização apresentada pelo câmbio nos últimos meses, e que deve se manter ao 
longo de 2015, poderá elevar o faturamento em reais das exportações dos produtos 
agrícolas, ou seja, mesmo que o faturamento se reduza em moeda estrangeira, o 
exportador pode obter um faturamento maior em moeda nacional”. 

Para a pesquisadora, “essa redução no faturamento em moeda estrangeira vai depender de 
como se dará o faturamento dos diversos setores do agronegócio, pois, para 2015, alguns 
setores aguardam recuperação das cotações internacionais, como o setor sucroalcooleiro, 
por conta de maior equilíbrio entre oferta e demanda do produto”. Outros setores que na 
avaliação da economista também poderão se beneficiar de uma recuperação de preços 
internacionais são os de café, de carnes e de suco de laranja. 

 

Fonte: 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=4028809A203E1B74012048F081154692 


