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Resumo: O crescimento da economia chinesa e o aumento da demanda mundial por
commodities, desde os anos 2000, aumentou a participação do Brasil no fornecimento
de produtos intensivos em recursos naturais. Esses acontecimentos acirraram o debate
com relação à reprimarização da economia brasileira. Os dados da PAM (Pesquisa
Agrícola Municipal) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelam
que houve, desde o início da última década, um aumento da área ocupada por
commodities agrícolas no país. E, ao analisar os dados do COMTRADE/ONU percebese que tem ocorrido um alinhamento das exportações líquidas com os índices de preços
internacionais. No mesmo período, a taxa de investimento não apresentou retração.
Sendo assim, não se pode afirmar que esteja em curso um processo de reprimarização
da economia brasileira, mas um processo de demand push dos preços internacionais que
tem incentivado o aumento das exportações de commodities na economia brasileira no
período recente.

Resumo Expandido:

O rápido crescimento da economia chinesa nos últimos anos tem
proporcionadoo aumento na demanda por bens intensivos em recursos naturais. Este
acontecimento contribuiu para a inserção de diversos países emergentes, intensivos em
recursos naturais, no comércio mundial. Para o Brasil, as maiores participações no
fornecimento de commodities agrícolas e minerais vêem desde os anos 2000, devido à
elevação dos preços externos e as vantagens competitivas que o país possui.
Nesta conjuntura destacam-se os trabalhos de Gonçalves (2001) que define o
processo de reprimarização da economia, também as contribuições de Janket al. (2008)

e Almeida (2008), que fazem uma análise da pauta exportadora da economia brasileira,
no período recente.
A reprimarização da economia, de acordo com Gonçalves (2001), é a perda da
atividade internacional dos produtos manufaturados, e o ganho dos produtos agrícolas
exportados, ou ainda, é a mudança da estrutura de exportação com a maior participação
relativa dos produtos agrícolas, e a menor participação dos manufaturados.
Na contra mão, Janket al. (2008) descarta a hipótese de reprimarização da
economia, mesmo que se verifique um aumento das exportações de commodities. Para
os autores, a estrutura das exportações não sofreu modificações, e a elevação dos preços
atingiu não somente as commodities, mas também os setores de manufaturas. Os preços
elevados, e a taxa de câmbio apreciada favoreceram a importação de insumos,
aumentando a inserção da economia brasileira no comércio internacional, e acentuando
o processo de especialização da economia. É importante ressaltar que, com a taxa de
câmbio apreciada, os setores que não conseguiram se reestruturarem tiveram
dificuldades de enfrentar a concorrência externa.
Os resultados obtidos com as diferentes metodologias de agrupamento estão de
acordo com Almeida (2008), que afirma que ao longo do período de 2002-2008 tanto a
demanda por bens intensivos em tecnologias quanto por commodities tem aumentado,
contribuindo para elevar as exportações brasileiras bem como diversificar sua pauta de
exportações evitando assim a reprimarização da economia.
Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar se a economia brasileira
atravessa um processo de reprimarização no período recente, frente à elevação dos
preços internacionais.
A metodologia consistiu em fazer uma análise empírica qualitativa das seguintes
variáveis: exportações líquidas brasileiras, índices de preços internacionais de
commodities agrícolas e minerais, taxa de investimento e a área destinada a produção de
commodities agrícolas. Os dados de exportações líquidas foram obtidos junto ao
COMTRADE/ONU desagregado a três dígitos e revisão dois; os índices de preços são
oriundos do Fundo Monetário Internacional; a taxa de investimento do IPEADATA; e

os dados referentes à evolução da área ocupada porcommodities agrícolas e da produção
foram obtidos através da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
Os resultados demonstram o alinhamento das exportações líquidas de
commodities com os índices de preços internacionais. A elevação dos preços
internacionais pode ser atribuída aos efeitos da demand pull provocados pelo
crescimento econômico chinês nos anos 2000.
Ao analisar algumas commodities selecionadas, os dados da PAM do IBGE
revelam que a área total (em ha) ocupada pela lavoura de cana-de-açúcar, por exemplo,
no Brasil entre 2000e 2013 aumentou em quase 100%. A área cultivada com soja, assim
como a área destinada à produção de milho,também aumentou de maneira significativa.
A soja é a lavoura que ocupa a maior área no Brasil. Por outro lado, reduziu-se a área
cultivada com café.
A quantidade colhida de cana-de-açúcar, em toneladas, está muito acima da
quantidade colhida por outras lavouras. Além disso, há uma trajetória de elevação mais
nítida da quantidade colhida de cana-de-açúcar e de milho em relação às demais
culturas. Além disso, o ritmo de expansão da produção da cana é maior que o de todas
as lavouras analisadas.
Entretanto, ao analisar a taxa de investimento na economia brasileira entre os
anos de 2000-2013 percebe-se que não ocorreu uma queda em seus valores. No
primeiro, trimestre de 2000 seu valor correspondia 15,45 % do PIB, no terceiro
trimestre de 2011 atingiu seu maior valor, 19,20%, e reduziu para 17,87% no último
trimestre de 2013. Cabe ressaltar, que embora tenha havido um pequeno aumento nessas
taxas, ainda configura-se valores baixos para o desenvolvimento da indústria nacional.
No entanto, pode-se concluir que, a expansão da produção e da área ocupada por
commodities deve-se, em grande medida, à demanda mundial por esses produtos, o que
por sua vez, resultam no aumento dos preços internacionais – demand push. Embora
tenha ocorrido um aumento das exportações e da produção de commodities no país, não
se pode deduzir que a economia brasileira esteja passando por um processo de

reprimarização. Isso porque, ao analisar a composição da pauta exportadora brasileira,
percebe-se que houve tanto um aumento das exportações de commodities tanto de bens
intensivos em recursos naturais quanto de bens intensivos em tecnologias o que
contribuiu para a diversificação da pauta de exportações do país. Ao analisar as
exportações líquidas (exportações – importação) são notados aumentos significativos
dos setores produtores de commodities agrícolas e minerais devido aos efeitos da
demand push. Somando esses resultados com a análise da taxa de investimento da
economia é possível contatar que mesmo apresentando saldos comerciais negativos
crescentes nos setores de bens intensivos em tecnologias, não é possível afirmar que a
economia brasileira atravessa um processo de desindustrialização, mas por um momento
oportuno dos setores produtores de commodities influenciados pelos altos preços
verificados nos anos 2000.
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