
Câmbio, rentabilidade e desempenho exportador do 
setor industrial brasileiro



O problema

• Muitos analistas entendem que a indústria vem sofrendo um processo de 
encolhimento produtivo desde meados da década passada. 

• Apreciação da taxa de câmbio=> redução da rentabilidade na exportação => 
redução das quantidades exportadas 

• Apreciação da taxa de câmbio => estímulo à importação => redução da 
rentabilidade na produção doméstica => redução das quantidades produzidas

• Apreciação da taxa de câmbio=> redução da rentabilidade => redução da 
produção 

• O problema de rentabilidade como um problema de receita (em queda), levando 
a quedas nas quantidades exportadas e produzidas 

• A taxa de câmbio e seus efeitos são explicações convincentes do desempenho 
da produção e da exportação da indústria de transformação entre  2003-04 e 
2008?

• 2009 – crise 

• 2010 – exportações (crise mundial), produção industrial (esgotamento da 
demanda de duráveis, concorrência de importados, ?)
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O papel da taxa de câmbio real nas exportações de 
manufaturados

• Iglesias, Rios e Ribeiro (Texto CINDES, 17) analisam a decisão de exportar 
manufaturados em função de:

• Demanda relativa mercado externo/interno 
• O quantum de importações de intermediários, como uma variável de redução de 

custos e ampliação da capacidade de produzir e exportar

• Rentabilidade, dois componentes, a taxa de câmbio real e o diferencial entre o 
crescimento de preços de exportação brasileiros e preço de exportação de 
manufaturas da OECD. 

• A taxa de câmbio real tem um coeficiente pequeno e o componente diferencial 
de preços tem papel mais importante na decisão de exportar. 

• Estratégias de preços para compensar a valorização do cambio e manter a 
receita unitária de exportações. 
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O papel da taxa de câmbio real nas exportações de 
manufaturados
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Tabela 5 
 Modelo vencedor 

 
Variáveis Coeficiente P-valor (NW) 
   
C -5.0780 *** 
DIFY(-1) 1.2190 *** 
QMINTER-SA(-2) 1.1498 *** 
RER(-3) 0.9175 *** 
DIFP(-3) 2.4535 ** 
CRISE-2008 -0.2539 *** 
CRISE-2001 -0.1938 *** 
   
R² ajustado 0.8141  
Durbin-Watson 1.4140  
SBIC -1.2198  

Rejeição a *(10%), **(5%), ***(1%), utilizando a ma triz robusta de 
Newey-West. R² ajustado é o coeficiente explicativo ponderado pelos graus 
de liberdade do modelo. SBIC é o critério de informação de Schwarz. 
Quanto menor o SBIC, melhor a especificação do modelo. 

 



Taxa de câmbio, desempenho exportador e 
lucratividade da indústria 

(Índices 2006=100) 
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Produção física da indústria de transformação e  
quantidades exportadas de manufaturados 

(Índices 2006=100) 
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Produção física industrial, taxa de câmbio efetiva 
nominal e real 
(Índices 2006=100)
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Receita Unitária (efetiva) de exportação e seus 
componentes 
(Índices 2006=100 ) 
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Evolução da relação receita unitária (efetiva) de export ações de 
manufaturados /preço doméstico (IPA - Indústria de Trans formação)

(Índice 2006=100 )
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Receita unitária (efetiva) de exportação e custo 
unitário de mão-de-obra 

(Índices 2006=100 )
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Índices da folha de pagamento e da produtividade 
por trabalhador
(Índices 2006=100)
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Desempenho exportador, rentabilidade e crescimento da produção (I)
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Desempenho exportador, rentabilidade e crescimento da produção 
(II)
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Comentários finais

• Problemas de custos. 
• Problema de rentabilidade?
• Custo unitário de mão de obra e dinâmica do mercado de 

trabalho da indústria manufatureira => agenda de redução do 
Custo-Brasil

• Crescimento da produtividade ?
• Fim deste ciclo de expansão baseado no mercado doméstico?
• Mudanças estruturais na indústria?
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