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De 1999 a 2005, as exportações do País cresceram 120,4%, ante avanço de 196% da China 
 
Nas disputas comerciais pelas compras dos norte-americanos nos últimos oito anos, o Brasil 
perdeu parcelas importantes de vendas por conta da concorrência com a China. Levantamento 
daMB Associados, feito com base nos produtos que os dois países exportam para os Estados 
Unidos, mostra que, entre 1999 e 2005, enquanto os embarques de produtos brasileiros 
aumentaram 120,4%, os de chineses cresceram 196%. Em volume financeiro, as exportações 
do País passaram de US$ 11,896 bilhões para US$ 26,220 bilhões. No caso chinês, de US$ 
87,787 bilhões para US$ 259,837 bilhões no mesmo período analisado. 
 
Brasil conseguiu elevar sua participação relativa na pauta de importações dos norteamericanos 
em produtos ligados diretamente aos setores de agricultura e extrativa mineral (combustíveis, 
leite e fertilizantes), além de alguns manufaturados como mobiliário em madeira, com 
expansão de 336% por vendas que subiram de US$ 244,4 milhões para US$ 1,065 bilhão (ver 
tabela acima). O cerne da visita do presidente norte-americano, George W. Bush, ao País hoje 
e sexta-feira, o etanol, não entrou na lista porque a China não o exporta. 
 
Por outro lado, o país asiático tem apresentado grande força na venda de manufaturados de 
maior valor agregado. Os embarques chineses rumo aos Estados Unidos de produtos como aço 
e ferro passaram de US$ 412,1 milhões para US$ 2,557 bilhões no período analisado, aumento 
de 520,6%. Outros dois exemplos são máquinas e equipamentos para escritório, com 
crescimento de 404% (de US$ 8,581 bilhões para US$ 43,299 bilhões), e produtos de 
telecomunicações, 347%, (de US$ 7,833 bilhões para US$ 35,030 bilhões). 
 
"O Brasil cresceu mais em exportações para os Estados Unidos naqueles produtos que a China 
não produz ou não exporta, mas perdeu claramente participação nos produtos 
manufaturados",disse o economista-chefe da MB, Sérgio Vale, que aponta como motivo a 
competitividade menor da indústria brasileira, que também tem afetado a participação relativa 
dos embarques para a União Européia. 
 
Essa perda de espaço competitivo é explicada, segundo Vale, pelos custos de exportação, que 
envolvem infra-estrutura para o transporte de carga, carga tributária e a valorização do real 
frente ao dólar, que no Brasil são altos e na China, não. 
 
Guilherme Loureiro, da equipe de economistas da Tendências Consultoria Integrada, completa 
o raciocínio ressaltando que reformas estruturais, maior crédito às empresas e a redução das 
taxas de juros cobradas nos financiamentos, poderia deixar produtos brasileiros mais 
competitivos. 
 
Muito embora os Estados Unidos sejam um dos maiores mercados consumidores do planeta, 
de acordo com Loureiro, não significa que exportar mais em volume total para esse destino 
seja melhor. "Há uma visão generalizada de que exportar mais de tudo é bom. O fato é que 
atualmente no País há poucos setores tão competitivos quanto o agronegó-cio e é preciso 
saber tirar mais vantagens comerciais disso". 
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