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Nesta edição, abordaremos os impactos da pandemia no comércio exterior, com enfoque nacional e
regional, além dos importantes desfechos em nossa querida Rondonópolis. Teremos também uma coluna especial que discute
a elevação do preço do arroz, alimento fundamental na cesta básica e que faz parte das nossas refeições cotidianas.
Finalizamos esta edição com os alunos explicando a vocês de que forma a variação cambial influencia na dinâmica de
mercado. Aproveitem muito a leitura!

Prof. Dra. Kelly Cardoso Faro

EDITORIAL

A pandemia do novo coronavírus afetou toda a
dinâmica econômica, que, por sua vez, afetou a lógica do
comércio exterior no Brasil, abrangendo a natureza e quantidade
exportada e importada.

As incertezas trazidas pela pandemia geraram
temor e expectativas negativas, promovendo grande apreensão
no comércio internacional. Este cenário, forte no final do primeiro
trimestre deste ano, demonstra abrandamento a partir do final de
julho, com o retorno gradual da demanda chinesa e americana
pelos produtos brasileiros. Essas economias são as duas principais
parceiras comerciais do Brasil - tanto exportadoras como
importadoras - destacando-se também Holanda, Argentina e
Espanha, como compradores de nossos produtos. A Alemanha e
Índia se sobressaem como importantes fornecedoras de produtos
ao Brasil.

Cabe destacar a reduzida produção de itens
que demandem tecnologia no Brasil, daí a importação se dar
principalmente por artigos como: plataformas, embarcações e
outras estruturas flutuantes; óleos combustíveis de petróleo;
adubos e fertilizantes químicos; produtos da indústria de
transformação, e equipamentos de telecomunicações, incluindo
peças e acessórios. Isso gera a necessidade de negociação em
moeda estrangeira com os países parceiros para aquisição desses
produtos, imprescindíveis no mercado interno.

As exportações, de janeiro a agosto de 2020,
atingiram o montante de 138,3 bilhões de dólares, superior às
importações, que foram de 102 bilhões de dólares. Tanto as
exportações quanto as importações foram menores, comparadas

ao mesmo período de 2019, 7,3% e 12,9%, respectivamente. O
saldo da balança comercial, a diferença entre exportações e
importações, mesmo ficando positivo no período (36,2 bilhões de
dólares), não superou o desempenho do primeiro semestre de
2019 e representa queda de 9,8%.

Na prática, os números significam que a
pandemia afetou menos as exportações, que tiveram reação mais
rápida, dada a demanda do resto do mundo por produtos
brasileiros, principalmente porque o que mais vendemos ao
exterior são produtos do setor primário da economia, a saber:
soja, minério de ferro e seus concentrados, óleos brutos de
petróleo, seguidos de açúcares e melaço e, por fim, carne bovina.

A capacidade produtiva brasileira e a
desvalorização da moeda nacional, o real frente ao dólar,
impactam na dinâmica do comércio internacional brasileiro, cujo
cenário pré-pandemia, em janeiro de 2020, era deficitário em 1,6
bilhão de dólares e, em setembro de 2020, já está positivo, como
visto acima pelo destaque das exportações de produtos primários.
Isso indica que a pandemia afetou a forma como os países
compram e vendem mercadorias à medida que as incertezas e os
receios sobre o futuro os fizeram preservar suas economias,
elevando o interesse por itens primários das demais economias e
reduzindo suas exportações. Este efeito foi se abrandando e já se
mostra bem mais ameno atualmente, em comparação ao início da
pandemia, com o mercado internacional voltando a negociar de
forma menos receosa. O saldo se mostra positivo já a partir de
julho de 2020.

Prof. Dra. Kelly Cardoso Faro
Aluno Alan Fernando Gil Vaz de Mello

Brasil
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As relações comerciais entre o Mato Grosso e
os demais países do mundo praticamente não foram afetadas pela
crise da Covid-19. Numa comparação com o primeiro semestre de
2019, período no qual não havia ainda a crise atual, houve
elevação das exportações e as importações praticamente
permaneceram constantes. Entre janeiro e agosto de 2019, Mato
Grosso exportou 11,8 bilhões de dólares e entre janeiro e agosto
de 2020, exportou 12,9 bilhões de dólares. Entre janeiro e agosto
de 2019, o estado importou 1,3 bilhão de dólares e para o mesmo
período de 2020, esse valor foi de 1,1 bilhão de dólares. Isso
implica que o saldo comercial do estado é altamente favorável às
exportações. Entre janeiro e agosto de 2019, o saldo comercial do
estado foi de 10,5 bilhões de dólares e entre janeiro e agosto de
2020, esse saldo alcançou 11,7 bilhões de dólares.

Mato Grosso é o quarto estado brasileiro com
o maior volume exportado para o período compreendido entre
janeiro e agosto de 2020, representando 9,48% do total das
exportações do país. No ranking das importações, é o 13º
colocado, com 1,11% das importações nacionais.

Os cinco principais produtos exportados pelo
Mato Grosso são soja, milho não moído, farelo de soja (e outros
alimentos para animais), algodão bruto e carne bovina.
Respectivamente, esses produtos representam 57%, 11%, 11%,

8,4% e 8,2% do total exportado pelo estado. A soma desses cinco
produtos representa, portanto, 95,6% do total das exportações do
Mato Grosso. A importação da economia mato-grossense é
altamente composta por produtos como adubos e fertilizantes,
inseticidas, herbicidas e produtos relacionados à produção
agrícola em geral.

Os principais países para os quais o estado de
Mato Grosso exporta são China, Holanda, Espanha, Turquia e
Tailândia. Os principais países de onde provêm as importações do
estado são Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Belarus.
Segundo o MDIC, esses países somam uma participação de 61,7%
(cerca de US$ 700,4 milhões) dos produtos importados pelo
estado de Mato grosso.

Esses dados deixam claro o perfil produtivo da
economia mato-grossense. É um estado cuja relação comercial
externa é concentrada na produção de produtos agrícolas:
exporta-se produtos agrícolas e importa-se insumos de produção
agrícola. Nesse sentido, Mato Grosso poderia ser visto como um
estado cuja economia é bastante intensiva na produção
agropecuária. O Agronegócio é, portanto, o setor mais importante
do estado e o que move a economia local, pelo menos no que
tange às relações comerciais com o exterior.

Prof. Ms. Juliano Morais Galle
Aluno Rafael Aparecido de Almeida

Rondonópolis

O setor externo da economia rondonopolitana
tem se destacado regional e nacionalmente, apesar da pandemia
provocada pela COVID-19. No acumulado de janeiro a agosto de
2020, as relações comerciais de Rondonópolis com o resto do
mundo resultaram em um saldo comercial positivo (diferença
entre exportação e importação) de 713,2 milhões de dólares,
montante 73,9% maior que o verificado no mesmo período de
2019.

Em relação à venda de produtos para outros
países, Rondonópolis é o segundo município que mais exportou
mercadorias no estado de Mato Grosso, contribuindo com 10,2%
das exportações mato-grossenses. Em termos nacionais, encontra-
se entre os vinte maiores exportadores do Brasil, com um valor de
exportação equivalente a 1,2 bilhão de dólares no acumulado de
janeiro a agosto de 2020, um valor 17,4% maior que no mesmo
período do ano passado.

O município registrou esses valores
exportando produtos da agricultura e da pecuária, com destaque
para resíduos sólidos da extração de óleo de soja (51%), soja
(27%), algodão (9,9%), carne bovina congelada (5%) e milho
(4,5%). A China segue como o principal destino das exportações

de Rondonópolis, com 31% do total exportado, seguida por
Tailândia (24%), Indonésia (13%), Vietnã (8,5%) e Japão (3,7%).

Em relação à compra de produtos de outros
países, e considerando o período de janeiro a agosto de 2020, o
município de Rondonópolis ocupou o primeiro lugar no ranking
estadual, contribuindo com 43,1% das importações mato-
grossenses. Em termos nacionais, encontra-se entre os cinquenta
maiores importadores do Brasil, com um valor de importação
equivalente a 488 milhões de dólares no acumulado de janeiro a
agosto, um valor 20,3% menor que o verificado nos oito primeiros
meses de 2019.

As importações do município estão
relacionadas, principalmente, à necessidade de insumos agrícolas,
com destaque para adubos e fertilizantes (95%), inseticidas,
rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e
reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos
semelhantes (1,9%) e enxofre de qualquer espécie (0,7%). No
tocante às importações, os cinco principais parceiros comerciais
são os seguintes: Rússia (19%), Canadá (16%), Belarus (15%),
Marrocos (13%) e Estados Unidos da América (12%).

Esses números mostram que o setor externo
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Atualmente, um dos assuntos econômicos
mais comentados diz respeito à dinâmica cambial. Sempre há
discussões sobre o valor da taxa de câmbio. Ora aponta-se para
um valor excessivamente elevado, ora para um valor
demasiadamente baixo.

Mas, qual a importância da taxa de câmbio?
Em boa parte das compras que realizamos, adquirimos um
produto importado: um celular, um eletrodoméstico, um alimento
específico, etc. Vários produtos que o Brasil produz são vendidos a
países do exterior: carros, produtos agrícolas, alimentos, etc. Em
todas essas transações, a taxa de câmbio se faz presente.

Existe um mercado denominado Mercado de
Câmbio. No Brasil, esse mercado negocia principalmente dólares e
nele estão presentes comerciantes, empresas e instituições
financeiras que compram e vendem moedas estrangeiras sob a
regulação e supervisão do Conselho Monetário Nacional e do
Banco Central. A interferência ou não dessas instituições no
mercado de câmbio pode ser considerada como Política Cambial.

A política cambial atual é o Câmbio Flutuante,
ou seja, a taxa de câmbio varia conforme as alterações na
economia nacional, através do excesso ou escassez de moeda
estrangeira, e na economia global, conforme ocorrem crises
econômicas, sociais e políticas nos países. Com o regime de

câmbio flutuante, o Banco Central pouco interfere na taxa de
câmbio do mercado e atua, principalmente, para manter a sua
funcionalidade.

Assim, a moeda nacional pode apreciar ou
depreciar em relação à moeda estrangeira. No Brasil, por
convenção, trata-se de taxa de câmbio o valor de uma unidade de
dólar americano. Se o câmbio for de R$ 2,20, significa que um
dólar está custando dois reais e vinte centavos. Utilizando como
exemplo o dólar, quando o mesmo sobe, o real perde o seu valor
de compra em relação ao dólar, o que gera um aumento nos
preços dos produtos que compramos em dólar. No início do ano,
em 21 de janeiro, o dólar valia R$ 4,20. Já no dia 21 de setembro
de 2020, a moeda foi cotada em RS 5,44, o que representa um
aumento de 29%. Este aumento está relacionado à crise gerada
pelo novo coronavírus e explica parte do aumento nos preços de
produtos importados.

Posto isso, vemos como a taxa de câmbio, isto
é, o preço da nossa moeda, interfere em nosso cotidiano: vários
produtos consumidos ainda são importados e vão de alimentos
simples, como o trigo, até máquinas e eletrônicos. Para saber mais
sobre como anda a taxa de câmbio, fazer simulações de conversão
de moeda e obter mais informações, o site do Banco Central do
Brasil é um bom canal de informação (www.bcb.gov.br).

Aluna Wanessa Ramos Machado
Prof. Ms. Juliano Morais Galle
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da economia rondonopolitana se manteve em crescimento,
apesar do contexto de desaceleração da economia mundial
provocada pela crise sanitária do novo coronavírus. Esse resultado
pode ser explicado tanto pelo tipo de produto exportado (grãos e
carne) quanto pelo destino dessas exportações (países asiáticos,
alguns deles muito populosos).

Prof. Dr. Renato Nataniel Wasques
Aluno José Carlos Ferreira da Silva

Por que o preço do arroz subiu?

O preço do arroz tem apresentado nas últimas
semanas uma alta expressiva, o que trouxe à tona o receio do
crescimento da inflação, isso em um período sensível pelo qual o
país atravessa, com a pandemia da Covid-19 e todos os seus
reflexos na saúde e na economia.

É importante esclarecer que, até o momento,
não há indicativos de um processo inflacionário, o que existe é a
elevação do preço de itens importantíssimos para a alimentação,
sendo o arroz um dos principais.

Mas por qual motivo o preço do arroz subiu?
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*Todos os dados de comércio exterior foram coletados do Comex Vis, que é o sistema oficial de consulta aos dados do
comércio exterior brasileiro do Ministério da Economia, em setembro de 2020.

¹ https://cepea.esalq.usp.br/br/opiniao-cepea/alta-de-preco-do-arroz-ameniza-mas-esta-longe-de-saldar-prejuizos-das-
ultimas-cinco-safras.aspx

Apoio: UFR/PROECE/CAMEX

Outubro/2020

Corpo docente:
- Prof. Dra. Aniela Fagundes Carrara;
- Prof. Ms. Juliano Morais Galle;
- Prof. Dra. Kelly Cardoso Faro;
- Prof. Dr. Renato Nataniel Wasques.

Corpo discente:
- Alan Fernando Gil Vaz de Mello;
- Heloisa Cajango Santana;
- José Carlos Ferreira da Silva;
- Rafael Aparecido de Almeida;
- Wanessa Ramos Machado.

Equipe:

Seguem algumas causas:
1 - A produção de arroz foi menor este ano e

isso já vem ocorrendo há algum tempo, muito por conta da
rentabilidade negativa que tal cultura gerou em safras anteriores,
segundo Osaki e Ribeiro (2020). Assim, tal fato reduz a oferta de
arroz no país.

2 - Devido à pandemia, os países asiáticos, que
são grandes produtores e vendedores de arroz, passaram a
exportar menos, para manter uma quantidade maior de produto
para consumo interno, o que fez o preço internacional (em
dólares) de tal produto subir e abriu espaço para o arroz brasileiro
ser exportado. Além disso, com o dólar alto, o arroz produzido em
moeda brasileira fica mais barato para os outros países
comprarem, além de ampliar a receita recebida por quem exporta,
o que incentiva a venda externa. Estes fatos também reduzem a
oferta de arroz no país.

3 - O arroz que o Brasil compra de outros
países encareceu por conta da elevação tanto do preço
internacional do produto quanto do dólar.

4 - Com a pandemia, as pessoas passaram a se
alimentar muito mais dentro do domicílio, o que aumentou a
demanda de produtos básicos, como o arroz. E, em alguma

medida, o auxílio emergencial elevou o poder de compra dos seus
beneficiários, o que também pode ter contribuído para a maior
procura por produtos que são a base da alimentação.

5 - Os estoques públicos de arroz, que
poderiam ser utilizados em um período como o atual, para
reforçar a oferta do produto no mercado, estão em um nível muito
baixo, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento -
CONAB.

Assim, questões internas ao país, que já
existiam antes mesmo da pandemia, somadas ao contexto
pandêmico e à fatores externos, tais como o câmbio e o comércio
internacional, contribuíram para o aumento de preço do arroz,
observado pelos consumidores.

Prof. Dra. Aniela Fagundes Carrara
Aluna Heloisa Cajango Santana

https://cepea.esalq.usp.br/br/opiniao-cepea/alta-de-preco-do-arroz-ameniza-mas-esta-longe-de-saldar-prejuizos-das-ultimas-cinco-safras.aspx

