
o fim de 2007 a corrente de comércio exterior
brasileira alcançou, aproximadamente, US$ 282
bilhões.

Em 2008 é provável que a corrente de comércio
atinja um valor próximo aos US$ 350 bilhões, com
exportações entre US$ 180 bilhões e US$ 190 bilhões,
crescendo em torno de 15% ao ano. As importações,
por sua vez, devem ficar entre US$ 150 bilhões e US$
160 bilhões, crescendo 25% no ano. Com isso, o saldo
comercial deve ficar no intervalo de US$ 30 bilhões e
US$ 32 bilhões.

Um saldo de US$ 30 bilhões a US$ 32 bilhões ainda

e um saldo vigoroso, mas merece ser acompanhado
com cuidado, pois as experiências de comércio
exterior, no Brasil, mostram que em prazos muito
curtos, a situação pode se inverter.

Considerando que o PIB, a preço de mercado, deve
ter ficado entre R$2,5 e R$ 2,6 trilhões e a corrente
de comércio em aproximadamente R$ 507 bilhões,
a abertura da economia brasileira em relação ao
mercado internacional (corrente de comércio dividida



pelo PIB) já é de aproximadamente
20% do PIB.

Esta é, mesmo quando
comparada com outros países
da América Latina, uma abertura
comercial ainda pequena, mas o
processo de expansão é expressivo.

INVESTIMENTOS BATEM RECORDES
Os investimentos financeiros e

os investimentos diretos continuam
batendo sucessivos recordes. Os
investimentos financeiros são
motivadospelodiferencialdastaxasde
juros e da diversificação internacional
de riscos com aplicações em ações de
empresas brasileiras.

Os investimentos diretos, por
sua vez, crescem pela percepção
das empresas multinacionais
de que, ainda que atrasado em
relação aos outros membros do
BRIC, chegou a vez de o Brasil
crescer em taxas próximas às da
Rússia, índia e China.

Esta é, sem dúvida, uma
avaliação otimista e as condições
para um crescimento mais
acelerado da economia realmente
estão presentes. Os investimentos
diretos em 2007 devem ter superado
os US$ 33 bilhões do ano 2000, que
foi o maior valor anteriormente
registrado no país, por conta das
privatizações.

O Balanço de Pagamentos, que
tem apresentado superávits desde 2003, deve ter
um ano de tênue equilíbrio em 2008. Os resultados
do Balanço de Pagamentos, com a redução do saldo
comercial - em aproximadamente US$ 6 bilhões
a U$ 8 bilhões, terá que contar com uma entrada
líquida de capital estrangeiro, igual ou superior ao
ano passado.

Se a economia internacional continuar
operando sem crises de liquidez, já que os bancos
centrais dos países mais ricos estão cobrindo
todas as necessidades dos grandes bancos que
têm dificuldade de caixa, o total de investimentos
externos no Brasil deve ser significativamente
maior do que em 2007. Os investidores estrangeiros,

As exportações de dezembro alcançaram US$
14,23 bilhões enquanto as importações ficaram em
US$ 10,59 bilhões. O total acumulado das exportações
no ano de 2007 foi de US$ 160,649 bilhões enquanto
as importações atingiram US$ 120,610 bilhões.

Em dezembro o superávit ficou em US$ 3,636
bilhões. O saldo comercial acumulado no ano de 2007
foi de US$ 40,039 bilhões.

em geral, quando avaliam que uma economia vai
crescer mais acelerado, sem problemas de balanço
de pagamentos, investem pesado, em quantidade e
valor.

Text Box
Fonte:  Suma Econômica, n. 357, p. 33-34, jan. 2008.




