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As exportações do Brasil para a América do Sul estão em franca expansão. Em 2006, 
chegaram a US$ 26,6 bilhões, o equivalente a 19,4% do total das vendas brasileiras ao 
exterior. Desde 1990, avançaram 15,4% ao ano, ritmo superior ao de crescimento das 
exportações para o mundo (9,7%). Os produtos manufaturados dominam a pauta, mas, em 
alguns setores, o Brasil está perdendo espaço para a produção dos próprios países e também 
para fabricantes de economias como a americana e a chinesa.   
 
Numa iniciativa inédita, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) elaborou estudo minucioso 
sobre o perfil das exportações brasileiras aos 11 países do continente. O documento, que será 
divulgado amanhã, em São Paulo, durante seminário promovido pela CNI na sede da 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), confirma a 
importância do mercado sul-americano e adverte para a necessidade de governo e setor 
privado encararem a região como prioritária.   
 
No papel, os países vizinhos já são uma prioridade da política externa do governo Lula, mas, 
na avaliação da CNI, "há indicações de que as iniciativas governamentais não têm levado em 
conta, de forma devida, os reais interesses do setor empresarial". "Isso se deve não somente 
aos problemas de percepção do governo, mas também às dificuldades que o próprio setor 
empresarial tem tido para identificar e definir claramente suas prioridades e seus interesses 
comerciais na América do Sul", diz a CNI, fazendo também o mea culpa do setor privado.   
 
Os números do comércio do Brasil com a região são reveladores. No biênio 2005-2006, as 
manufaturas representaram 3/4 das exportações aos países vizinhos. O continente responde 
por 31,5% das vendas brasileiras de produtos industrializados, com destaque para bens 
intensivos em economias de escala (a região é destino de 34% das vendas totais desses 
produtos), máquinas e equipamentos (28,5%) e produtos intensivos em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), com 36,6% do total.   
 
Quando se observam os produtos mais beneficiados por esse comércio, verifica-se que 71% da 
pauta brasileira na região diz respeito a seis setores: automotivo (26,1%), químico e 
petroquímico (14%), siderurgia e metalurgia (10,2%), equipamentos eletrônicos (9,4%), bens 
de capital (7,3%) e material elétrico (4,3%). No caso dos produtos eletrônicos, é preciso fazer 
uma ressalva, antes que alguém acredite que o Brasil superou suas deficiências nessa área: a 
pauta é dominada pela venda de telefones celulares (72% do total do setor).   
 
O principal mercado de produtos brasileiros na região é, evidentemente, a Argentina, a 
segunda maior economia do continente. No período 2005-2006, o país vizinho foi destino de 
45% das exportações do Brasil para a América do Sul. Os produtos mais comprados pelos 
argentinos foram (e são) automóveis de passageiros, tratores e veículos de carga, que 
representaram 21,2% das vendas totais àquele país. A Argentina importa também, em grande 
quantidade, produtos químicos e petroquímicos, equipamentos eletrônicos, siderúrgicos e de 
metalurgia, bens de capital e material elétrico.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CNI: política externa não segue setor privado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No estudo, a CNI faz um diagnóstico detalhado dos interesses comerciais do Brasil na região, 
classificando-os de quatro maneiras. Na primeira, estão os interesses "consolidados", isto é, os 
que se referem a produtos que já atingiram um grau de maturidade, com a exportação de 
montantes elevados e a conquista de participação de mercado significativa nos vários países. 
Nessa categoria, a CNI calcula que, na média do biênio 2005-2006, estavam US$ 16,8 bilhões 
das vendas brasileiras, portanto, 70,3% do que foi vendido ao continente sul-americano. 
Numa outra maneira de ver essa conta, o Brasil detém 41% do mercado de produtos em que o 
país tem interesses "consolidados". Trata-se de uma fatia considerável.   
 



No caso dos interesses "ameaçados", ou seja, dos produtos que tinham posição sólida, mas 
perderam espaço no passado recente, a CNI estima que o Brasil viu sua participação de 
mercado encolher de 38,5%, em 1997-1998, para 25,3% no biênio 2004-2005. Algo como 
US$ 2,17 bilhões. Os países onde essa queda foi mais acentuada foram Paraguai, Venezuela, 
Chile e Colômbia. Os setores mais afetados pela concorrência de países como China, México, 
Japão e EUA foram o automotivo, o siderúrgico e de metalurgia e o de equipamentos 
eletrônicos.   
 
Quanto aos interesses "potenciais", aqueles em que o Brasil se destaca nas exportações a 
outros mercados, mas não aos países sul-americanos, embora estes sejam fortes 
importadores, a CNI calcula que o país vendeu apenas US$ 390,5 milhões na média do biênio 
2004-2005, o equivalente a apenas 3,4% do que o continente comprou de outros mercados. O 
mercado a explorar é o dos países andinos, principalmente, a Colômbia, que importou US$ 4,2 
bilhões desses produtos no período analisado, sendo que apenas 3,7% do Brasil. Entre os 
produtos, estão carros, químicos e petroquímicos e eletrônicos.   
 
Na quarta categoria elaborada pela CNI, estão os interesses "emergentes", que dizem respeito 
aos produtos que não tinham tradição na pauta comercial brasileira no continente, mas vêm 
aumentando sua importância nos últimos anos. O Brasil exportou apenas US$ 625,3 milhões 
desses produtos, face a um mercado de US$ 5,87 bilhões.   
 
Entre as recomendações feitas pela CNI para que o país mantenha os interesses 
"consolidados", diminua os "ameaçados" e promova os "potenciais" e "emergentes", está a de 
que o governo aprofunde as negociações comerciais no continente, mas numa mão de duas 
vias: ampliando os mercados, melhorando os acordos vigentes e procurando eliminar barreiras 
não-tarifárias, mas também atendendo às constantes reclamações dos vizinhos quanto às 
barreiras impostas às importações de seus produtos (no Brasil, como se sabe, 200 anos depois 
da abertura dos portos, a burocracia ainda nutre especial tara em dificultar a vida dos 
importadores).   
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