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As exportações brasileiras registraram queda de 5,3% na comparação entre 2011 e 2012. Aqui 

será destacado o desempenho da cesta das 23 principais commodities exportadas pelo país — 

58% do valor total das exportações. 

 

O gráfico 1 mostra a variação do valor entre o acumulado do ano de 2011 e 2012. O grupo de 

minerais (26% do total das commodities) onde está o minério de ferro (principal produto de 

exportação do país) é o principal responsável pela queda de -8,1% da cesta de commodities, 

pois os outros grupos, agrícolas (participação de 54%) e combustíveis (19,5%) registraram 

variação positiva. Chama atenção que as exportações que não pertencem à cesta de 

commodities tiveram uma queda de -1%. Logo, apenas a cesta das commodities contribuiu em 

93% para a queda das exportações.  

 

Gráfico 1 

 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV 
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O gráfico 2 mostra a variação dos índices de preços e quantidade das commodities (média dos 

anos de 2011 e 2012).  

 

Gráfico 2 

 

 

            Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV 

 

 

A queda do valor da cesta de commodities está associada à redução nos preços (-7,7%), pois o 

quantum aumentou (+1,5%). Nota-se a acentuada queda no preço dos minerais (-21,5%) em 

comparação com os agrícolas (-2,6%). O aumento na quantidade (+1,5%) se deveu aos 

produtos agrícolas e, em menor escala, aos combustíveis. Na presença de alguma melhora nos 

preços dos minerais e num cenário conservador de estabilidade dos preços agrícolas e 

combustíveis, é esperado um aumento no valor exportado da cesta de commodities e, logo, 

nas exportações totais para 2013. No modelo IBRE de previsão (Boletim Macro do IBRE de 

dezembro de 2012), as exportações deverão crescer 9,8%. 
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Por último, cabe destacar a importância das commodities na análise tradicional por fator 

agregado adotada no Brasil. Os resultados para o ano de 2012 mostraram queda em todos os 

fatores na comparação com 2011: básicos (-7,4%); semimanufaturas (-8,3%); e, manufaturas  

(-1,7%). Básicos e semimanufaturas são compostos de commodities agrícolas, minerais e 

combustíveis. No entanto, nas manufaturas estão presentes commodities como suco de 

laranja, laminados planos e óleos combustíveis. A menor queda das manufaturas em 

comparação com os outros fatores se deve parcialmente ao bom desempenho dos óleos 

combustíveis que foi a principal manufatura exportada (aumento de 33,5%) seguida de aviões 

(21%). Em adição, o principal mercado de destino dos óleos combustíveis foram os Estados 

Unidos, que foi entre os principais mercados de destino das exportações brasileiras, o único 

com registro de aumento das exportações (+3,5%). Para a China, as exportações caíram em 7% 

(principal mercado de destino do minério de ferro) e para a Argentina -21% (o protecionismo 

argentino pesou contra as manufaturas brasileiras). 
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Cesta de Commodities 

 

A cesta de commodities é composta dos mesmos produtos classificados como as principais 

commodities exportados pelo Brasil pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento (SECEX/MDIC). Os 23 produtos são: açúcar em bruto; açúcar refinado; 

algodão; café em grão; carne bovina "in natura"; carne de frango "in natura"; carne suína "in 

natura"; celulose; couro; farelo de soja; fumo em folhas; milho; óleo de soja em bruto; soja em 

grão; suco de laranja; etanol; gasolina; óleos combustíveis; petróleo em bruto; alumínio; 

laminados planos; minério de ferro; semimanufaturados de ferro/aço. 


