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●●● No primeiro trimestre, as
exportações da Argentina pa-
ra o Brasil cresceram40,5%
(atingindoUS$ 2,284 bi-
lhões), enquanto as vendas do
Brasil para o vizinho avança-
ram somente 15,5% (chegan-
do a US$ 2,865 bilhões). Com
isso, o superávit comercial
com aArgentina caiu de US$
855milhões, de janeiro amar-
ço do ano passado, para US$
581milhões no primeiro tri-
mestre de 2007.

Segundo o secretário de
Comércio Exterior, Armando
Meziat, esses dados são positi-
vos porquemostram um
maior equilíbrio no comércio
do Brasil com umde seus
maiores parceiros. ● F.G.

Até março, superávit foi de US$ 45,535 bi, ligeiramente abaixo dos US$ 45,656 bi do mesmo período de 2006

Marcelo Rehder

Aquedadosaldodabalançaco-
mercial, registradanosúltimos
12 meses, reforça o discurso de
setores industriais que cobram
do governo uma atuação mais
firmeparaconter avalorização
excessiva do real ante o dólar.
“Estamosalertandoogover-

no, desde o ano passado, que o
comércio exterior brasileiro
vai mal, muito mal”, diz Carlos
Cavalcanti,diretordoDeparta-
mento de Relações Internacio-
naiseComércioExteriordaFe-
deraçãodasIndústriasdoEsta-
do de São Paulo (Fiesp).
Para ele, o fato de o País ter

acumulado saldos crescentes
na balança comercial dá a falsa
impressão a alguns setores do
governo de que a saúde econô-
mica do comércio exterior bra-
sileiro vai bem. “ A gente está

alertando já há bastante tempo
queocrescimentodaquantida-
de física de produtos exporta-
dos vem caindo vertiginosa-
mente.” No ano passado, o au-

mentodaquantidadedeprodu-
tosexportadospeloBrasil foide
apenas 3% emrelação a 2005.
“ComadólaraR$2,04,aten-

dência é de que os superávits

caiam, mesmo que as exporta-
çõescontinuemcrescendo,por-
queas importaçõesvãocrescer
muito mais”, diz o diretor da
Fiesp.Ele lembraqueonúmero
deempresasexportadorascaiu
para 17mil em2006, frente a 19
mil em 2004. “Duasmil empre-
sas foramexpulsasdomercado
por problemas de competitivi-
dade relacionados ao câmbio”.
Com base nos números do

próprio governo, a Associação
deComércio Exterior doBrasil
(AEB) mostra que o superávit
comercial temcaídomêsamês.
Segundo José Augusto de Cas-
tro, vice-presidente da entida-
de, de janeiro a março, o saldo
da balança brasileira teve que-
da de 6% em relação a igual pe-
ríodo do ano passado. Até feve-
reiro, a queda era de 4,5%.
A AEB calcula que o saldo

deste ano deverá ficar entre
US$37bilhõeseUS$38bilhões,
umrecuo de 15,9% ou 13,6%, pe-
la ordem, em comparação com
osUS$ 44 bilhões de 2006.
“Até agora, o crescimento

das exportações tem sido sus-
tentado pelas commodities,
cujos preços estão emalta”, ob-
servaCastro.“Oproblemaéque
o mundo está bastante volátil e
tudo indica que esses produtos
vão perder força, o que afetaria
automaticamente oBrasil.” ●

JONNE RORIZ/AE JASON REED/REUTERS–9/5/2006 DIVULGAÇÃO

COMÉRCIO EXTERIOR

●●● A projeção domercado finan-
ceiro para o superávit da balança
comercial neste ano caiu de US$
39,60 bilhões para US$ 39,45
bilhões, conforme pesquisa sema-
nal do Banco Central (BC), divul-
gada ontem. Há quatro semanas,
a previsão era deUS$ 39 bilhões.
Omercado também reajustou
sua estimativa para o saldo co-
mercial de 2008,mas, nesse ca-
so, a previsão subiu de US$ 35
bilhões para US$ 36 bilhões.

Após 30 semanas de estabili-

dade na pesquisa, a projeção pa-
ra o crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) apresentou al-
tamodesta, de 3,50%para
3,51%, duas semanas após a di-
vulgação dos novos números do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

A pesquisa do BC registrou
ainda uma queda na projeção pa-
ra a variação do IPCA, o índice
oficial de inflação do País, de
3,87%para 3,86%neste ano.
● GUSTAVO FREIRE
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Fabio Graner
BRASÍLIA

Depois de seis anos em alta, o
saldo da balança comercial em
12meses caiu pela primeira vez
na comparação com o período
anterior e deu início ao espera-
doprocessode quedanos supe-
rávits comerciais. De acordo
comoMinistériodoDesenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior, o saldo nos 12 meses
terminados em março atingiu
US$45,535bilhões, ligeiramen-
te abaixo dos US$ 45,656 bi-
lhões de igual período de 2006.
No mês passado, o saldo da

balança ficou positivo em US$
3,323 bilhões, 8,56% menor do
queodemarçode2006.Nopri-
meiro trimestre, o superávit fi-
cou em US$ 8,698 bilhões, 6%
inferior ao mesmo período do
ano passado.
O comportamento mais fra-

co da balança no ano reflete a
expansão acelerada das impor-
tações, que atingiram os recor-
des de US$ 9,532 bilhões em
março e de US$ 25,221 bilhões
noprimeiro trimestre.Amédia
diária das importações no mês
passadocresceu28,9%emrela-
ção a março de 2006 e, no pri-
meiro trimestre, 27,3% ante
igual período do ano passado.
Segundo o secretário de Co-

mércioExterior,ArmandoMe-
ziat,atendênciaéqueossuperá-
vits em 12meses caiam a partir
deagora.Issorefleteoaumento
das importações, apesar de as
exportações continuarem em
alta, tendo até batido o recorde
para o trimestre, chegando a
US$ 33,919 bilhões –média diá-
ria 17,3% maior do que no pri-
meiro trimestre de 2006.
Em março, as exportações

subiram, pela média diária,
18,2% ante igual mês de 2006,
somandoUS$12,855bilhões,re-
corde para o mês. “Se as taxas
de crescimento das exporta-
ções e importações continua-
rem na mesma magnitude, to-
dos osmeses o saldo ficaráme-
nor que no ano passado.”
Segundo Meziat, por en-

quantooaumentonas importa-
ções é bom para a economia.
“Asmaiores importações redu-
zemo saldo comercial e com is-
soapressãosobreodólar,oque
dámelhores perspectivas.”
Os dados doministériomos-

tram que as importações de
bens de capital subiram
24,6% no trimestre e as de
matérias-primas e produtos
intermediários avançaram
28,1%.Somados,osdois itens
representam mais de 70%
das importações. “Isso mos-
tra que a indústria está de-
mandando para produzir
mais e reduzir custos para
competir com os importa-
dos”, afirmouMeziat.
Jáasimportaçõesdebens

de consumo subiram39%no
trimestre. Apesar disso, re-
presentaram apenas 13,2%
das compras doPaís.Meziat
disse que o aumento nas im-
portações de bens de consu-
morefleteocâmbiovaloriza-
do,mas ainda não preocupa.
“Será preocupante quando
se tornar avassalador. Não
vejo ainda problema, talvez
emum setor ou outro.”
Do lado das exportações,

os manufaturados subiram
13,2% no primeiro trimestre
pela média diária, enquanto
os básicos avançaram25,1%.
Meziat destacou que cres-
ceunãoapenasovalor,masa
quantidade exportada. Em
janeiro e fevereiro, o preço
das exportações subiu em
média9,1%,enquantoaquan-
tidade subiu 7,1%. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 03 abril. 2007. Economia, p. B1.




