
Setembro de 2009
Visita do representante
comercial dos Estados Unidos
(USTR), Ron Kirk

Outubro de 2009
Foi a vez do comissário da Co-
missão Federal de Comércio
Exterior, William Kovacic, vir
ao Brasil

Março de 2010
No mês, foram várias visitas: a

secretária de Estado, Hillary
Clinton, o secretário de Co-
mércio, Gary Locke; o vice-se-
cretário para Assuntos Interna-
cionais, Michael Froman; a
vice-representante do USTR,
Miriam Shapiro e o secretário-
assistente para Agricultura,
James Miller.

Abril de 2010
Este mês, passaram pelo Bra-
sil, a secretária-assistente do
Tesouro, Mary Miller, e do Co-
mércio, Suresh Kumar, e o se-
cretário de Transportes, Ray
LaHood

Combustível
lidera compras

Renata Veríssimo / BRASÍLIA

Pressionado pelo forte aumen-
to das importações, o superávit
da balança comercial brasileira
já registra este ano uma queda de
69,5% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2009. As compras de
mercadorias no exterior somam

US$ 48,59 bilhões até a semana
passada, o que representa uma
alta de 40,1% na média diária, em
comparação com o ano passado.
As exportações totalizam no
mesmo período US$ 50,25 bi-
lhões, mostrando um ritmo de
crescimento mais modesto:
25,2% pela média diária.

O descompasso entre importa-
ções vigorosas e exportações pa-
tinando se acentuou nas quatro
primeiras semanas de abril. O su-
perávit acumulado neste mês é
de apenas US$ 775 milhões, o
que significa queda de 72% pela
média diária em relação a abril

de 2009. As importações regis-
tram US$ 10,25 bilhões, 58,4% a
mais que em abril do ano passa-
do, e as exportações totalizam
US$ 11,02 bilhões, expansão de
19,3% no período.

Queda. Em valores, a queda do
saldo comercial acumulado no
ano é de US$ 3,87 bilhões em
relação ao mesmo período de
2009. O resultado tem afetado
as contas externas do governo,

contribuindo para o déficit em
transações correntes (resulta-
do de todas as operações do
País com o exterior).

Na avaliação do governo, o au-
mento das importações não
preocupa porque é relacionado
à compra de máquinas, destina-
das a aumentar a capacidade
produtiva das empresas.

Na semana passada, o chefe
do Departamento Econômico
do Banco Central, Altamir Lo-
pes, disse que a maturação dos
investimentos vai ajudar a gerar
exportações e previu um retor-
no “à normalidade” em 2012.

No entanto, o vice-presiden-
te da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB), José
Augusto de Castro, não concor-
da com esta avaliação.

Segundo ele, os números não
mostram “uma explosão” nas
importações de máquinas e
equipamentos. “As importa-
ções de bens de capital crescem

bem comportadas”, afirma. “O
mercado interno aquecido e a
certeza de que a taxa de câmbio
não vai subir dão segurança pa-
ra que as empresas importem
mais insumos", avaliou.

Superávit da balança
comercial já caiu
69,5% em um ano

CRONOLOGIA

● Deterioração da dados
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EUA iniciam
‘ataque’ ao
mercado
brasileiro
Missão de 130 empresários está no País;
objetivo é dobrar exportações em 5 anos

O vaivém de
americanos

Dados do governo indicam:

US$ 48,59 bi
é o valor das compras do exterior
no ano até a semana passada

US$ 50,25 bi
é o valor das vendas para o
exterior no ano até a semana
passada

US$ 775 milhões
é o saldo acumulado no ano

De olhos abertos. Empresários americanos em fórum em SP; o País está na mira dos Estados Unidos para novos negócios

Importações cresceram
40,1% na comparação
com o acumulado do ano
passado; as exportações
avançaram 25,2%

Valores. Queda do saldo da balança no ano é de US$ 3,87 bi

Raquel Landim

Um grupo de 130 empresários
americanos se reuniu ontem
em um dos mais requintados
hotéis de São Paulo. Atenta, a
plateia ouviu vários especialis-
tas para aprender tudo sobre
o Brasil: setores com mais
oportunidades, comporta-
mento do consumidor, impos-
tos e barreiras, logística, e até
como não tomar calote. O obje-
tivo era um só: “atacar” o mer-
cado brasileiro.

Junto com China e Índia, o
Brasil se tornou um dos foco da
estratégia do presidente Barack
Obama para dobrar as exporta-
ções dos Estados Unidos em cin-
co anos. Com alta de 7% prevista
para o Produto Interno Bruto es-
te ano, o País está na mira de no-
vos negócios dos países ricos.

“O Brasil é prioridade na nos-
sa estratégia de exportações”,
disse o embaixador do Brasil nos
Estados Unidos, Thomas Shan-
non. “Obviamente China e Índia
são muito atrativas. Mas, no cur-
to prazo, as oportunidades são
maiores no Brasil, por causa da
Copa e das Olimpíadas.”

A missão de promoção de ex-

portações que começou ontem é
a maior já organizada pelos EUA.
Eventos parecidos ocorreram
na Polônia e na Turquia, mas reu-
niram menos empresários. Mui-
tos setores estão na mira dos
americanos, com destaque para
petróleo, gás, energia renovável,
farmacêutico e cosméticos.

Segundo funcionários do go-
verno, a missão é um “primeiro
passo” na ofensiva ao mercado
brasileiro. Desde o início do go-
verno Obama, nove secretários
(equivalente a ministros) estive-
ram no Brasil, incluindo o titular
do Departamento de Comércio,
Gary Locke.

Na semana que vem, o subse-
cretário de comércio internacio-
nal, Francisco Sanchez, desem-
barca em Brasília. Uma missão
empresarial do setor de defesa
chegará em setembro. E o gover-
no americano quer levar mil em-
presários brasileiros aos EUA pa-
ra conhecer os produtos.

Se a ofensiva americana fun-
cionar e o Brasil não conseguir
aumentar suas exportações, o re-
sultado pode ser uma piora do
saldo com os Estados Unidos.
No ano passado, o País registrou
déficit de US$ 4,4 bilhões com os

EUA, o primeiro desde 1999.

Estratégia. Exportar se tornou
fundamental para os EUA. O go-
verno Obama lançou a “Estraté-
gia Nacional de Exportações”,
com o objetivo de dobrar as ven-
das externas em cinco anos e ge-
rar dois milhões de empregos.
Outro efeito positivo é reduzir o
déficit comercial. Pela primeira
vez, o governo americano reuniu
19 agências para estimular as ex-
portações de pequenas e médias
empresas, com crédito e promo-
ção comercial. O Eximbank ame-
ricano liberou US$ 2 bilhões.

“Exportar mais nos ajuda a re-
solver os problemas criados pela
recessão”, disse o secretário-ad-

junto de Comércio dos EUA, Su-
resh Kumar. “Em alguns países
europeus, as exportações corres-
pondem a 25% do PIB. Nos EUA,
é pouco mais de 10%.”

Os empresários americanos
relatam que seu mercado inter-
no começou a melhorar após o
forte impacto da crise. Eles ava-
liam, porém, que exportar se tor-
nou uma questão de sobrevivên-
cia, porque é a única maneira de
alavancar os negócios. “Costu-
mamos dizer que, se sua compa-
nhia não está crescendo, está
morrendo”, disse Keith Mar-
cott, vice-presidente da Tri-
dydro, empresa de consultoria
ambiental. Ele procura um par-
ceiro para vender seus serviços

às usinas de etanol.
Para ajudar suas empresas a

exportar mais, os EUA atraves-
sam uma profunda mudança em
sua diplomacia. Antes da crise, a
crença do governo americano é
que bastava fechar acordos de li-
vre comércio e eliminar barrei-
ras para que as exportações des-
lancharem. Hoje, perceberam
que é preciso fazer mais.

“Estamos reconhecendo que
nossas companhias competem
com empresas com forte cone-
xão com os Estados ou até mes-
mo estatais, como no caso dos
chineses”, disse Shannon. “Es-
sas empresas tem acesso a recur-
sos que nossas companhias indi-
vidualmente não podem atingir.
Por isso, o governo americano
tem que estar no jogo”.

Eficientes. No Brasil, a máqui-
na americana já dava sinais de
funcionar bem. O Departamen-
to de Comércio marcou 300 en-
contros com empresários brasi-
leiros – o que significa mais de
duas reuniões para cada empre-
sário que participa da missão.

“Eles são excelentes”, relata
Bonnie Koch, presidente da em-
presa californiana Theravie, que
vende produtos de beleza para
spas. Ela participou de uma mis-
são para a Polônia em 2009.

A partir dessa viagem, a empre-
sa, que não exportava, passou a
vender para Polônia, Áustria,
África do Sul e Suécia. A Thera-
vie busca de um distribuidor pa-
ra seus produtos no Brasil.

Para as palestras de ontem, o
governo dos EUA convocou algu-
mas das mais atuantes empresas
americanas no Brasil, como Wal-
mart e General Eletric.

O vice-presidente da divisão
de atacado do Walmart no Bra-
sil, Marcelo Vienna, explicou o
funcionamento do mercado lo-
cal, contou sobre o crescimento
do Nordeste e deu uma dica pre-
ciosa sobre o câmbio.

“A taxa cambial no Brasil favo-
rece importações. Hoje 7% do
que vendemos aqui vem de fora.
Vamos dobrar isso em cinco
anos”, disse Vienna.

China. Apesar das oportunida-
des que enxergam no País, os em-
presários americanos parecem
conscientes dos desafios.

Dois entraves são apontados
como os principais: altas tarifas
de importação e a concorrência
chinesa. Em 2009, a China ultra-
passou os EUA como o maior par-
ceiro comercial do Brasil.

Em uma palestra exclusiva so-
bre a China, uma funcionária do
Departamento de Comércio dos
EUA disse que a América Latina
se tornou “um alvo suculento”
para os chineses, que compram
commodities e vendem manufa-
turados.

“Os chineses têm sido muito
espertos. Trata-se de uma estra-
tégia cuidadosamente planeja-
da. Não podemos partir do pres-
suposto que o mercado latino-
americano é nosso”, disse a fun-
cionária.
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Segundo os dados do Ministério
Do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, nas quatro
primeiras semanas deste mês
em relação a abril de 2009, cres-
ceram as importações de com-
bustíveis e lubrificantes
(173,3%), adubos e fertilizantes

(171,9%), siderúrgicos (102,9%),
produtos de borracha (100,8%),
automóveis e partes (60,5%) e
instrumentos de ótica e precisão
(53,9%).

Além de combustíveis e lubrifi-
cantes, os maiores valores im-
portados são de equipamentos
mecânicos, que cresceram
12,8%, e equipamentos elétricos
e eletrônicos, com alta de 51%.

Exportações. Do lado das ex-
portações, os embarques de se-
mimanufaturados subiram

36,7%; de manufaturados, 19,5%;
e de básicos, 15% em relação a
abril de 2009.

O reajuste dos preços interna-
cionais do minério de ferro ain-
da não foi sentido nos números.
As vendas externas de minérios
em abril caíram 2,5% em relação
a março e 11,1% na comparação
com abril de 2009.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B14.




