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Se não fosse o avanço das exportações para as economias emergentes, o Brasil poderia 
enfrentar problemas em sua balança comercial. Uma prova disso é o avanço significativo das 
exportações no período de janeiro a julho para Ásia e para o Mercosul, que registrou o maior 
aumento das vendas ao exterior, com elevação de 49,7% e 37,5%, respectivamente. Na Ásia 
o volume somou US$ 20,7 bilhões, enquanto para o bloco latino a quantia ficou em US$ 12,6 
bilhões. As informações são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(Mdic).  
 
Vivendo um momento de desaceleração econômica, a União Européia aparece em terceiro 
lugar com elevação de 25,8% frente ao ano passado, registrando US$ 27 bilhões em vendas. A 
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) teve aumento de 12,3%, cravando a marca 
de US$ 11,6 bilhões. O continente africano ficou com variação de 11,5%, para US$ 5,3 
bilhões, e o Acordo de Livre Comércio na América do Norte (Nafta) contou com crescimento de 
apenas 9,9%, somando o total de US$ 19,4 bilhões.  
 
Na opinião do professor de economia e comércio exterior da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC), Marcel Guedes Leite, a liderança da Ásia nas exportações vem comandada 
pelo forte crescimento da China e a demanda aquecida do país. "Com uma necessidade grande 
de produtos e commodities, o Brasil tem encontrado um grande mercado consumidor", 
informa.  
 
Para o estudioso, o Mercosul também tem mostrado uma força significativa. "A América do Sul 
como um todo está importando muito do Brasil.  
 
As exportações para Argentina, por exemplo, tem crescido bastante nesse ano", comenta o 
professor que acrescenta ainda que o "o mercado americano dá sinais de desaceleração por 
medo de uma recessão, fato que contribui para que o Nafta esteja com crescimento menor". 
 
Para o professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Paulo Ferracioli, o dado mais significativo 
não é apenas a liderança da Ásia e do Mercosul, mas sim o crescimento da América do Sul 
inteira. "Já faz alguns anos que a Aladi tem crescido e isso reflete uma prioridade que foi dada 
pelo governo para fazer com que esses países fizessem parte das exportações brasileiras", 
informa.  
 
O acadêmico da FGV acrescenta que o crescimento das vendas para a Aladi foi de 27% em 
2005, 27% em 2006 e 9% em 2007. "No Mercosul o fator que deve ser considerado é a 
questão da Argentina que vem crescendo razoavelmente. Já a Ásia tem o fator de crescimento 
grande da China e da Índia que justificam a evolução", detalha o especialista.  
 
Importações 
 
Por outro lado, a importação de petróleo do continente africano fez explodir a evolução das 
compras brasileiras no bloco, registrando crescimento de 68% e cravando o volume de US$ 
9,6 bilhões. A Ásia vem logo em seguida, com importações na ordem de US$ 26 bilhões, 
quantia 67,5% superior ao ano passado.  
 
Os países que compõe a Aladi venderam ao Brasil US$ 7,1 bilhões no período de janeiro a 
julho, 46,6% a mais do que em 2007. Assim como a UE que importou ao País número 42,5% 
maior, chegando a US$ 20,3 bilhões. O Nafta teve crescimento de 40,8% com a soma de US$ 
17,2 bilhões, e por último aparecemos países do Mercosul com variação de 33,4% e volume de 
US$ 8,2 bilhões.  
 
Guedes Leite explica que as importações que vem da África são basicamente de petróleo. "O 
Brasil tem encontrado produtos complementares de matéria-prima da África", informa.  
 



Já no mercado asiático, o professor da PUC afirma que o crescimento das exportações também 
impacta as importações. "Isso também se deve as vantagens de custos. O navio que vem e 
não leva nada de volta faz o frete sair muito caro", disse.  
 
Conforme o consultor da Plano Internacional, Cláudio Ribeira, que atua ativamente no mercado 
africano, o bloco vive um crescimento volumoso que é aproveitado pelo Brasil. "Basicamente a 
importação de lá é formada pelo petróleo bruto, mas vamos começar a ter nos próximos anos 
muito minério por conta do investimento da Vale do Rio Doce no Congo e Angola", informa. 
Para Ferracioli, o superávit grande com a América do Sul fez o governo lançar programas na 
busca do equilíbrio da balança. "Eles querem incentivar a importação de produtos de nossos 
vizinhos, para tornar a balança mais próxima", conclui.  
 
Déficit  
 
Já em se tratando de saldo na balança comercial, apenas na África e Ásia existe déficit para o 
Brasil, com US$ 4,2 e US$ 5,2 bilhões, respectivamente. Quanto ao saldo com a África, Ribeiro 
disse que tende a persistir nos próximos anos, mas é positivo. "É um déficit maquiado, porque 
importamos petróleo bruto para ser processado aqui e revendido para lá. Temos um ganho em 
média de 3 para 1 no preço. Além disso, eles são carentes da manutenção de equipamentos, 
setor que temos ganhado cada vez mais mercado", conclui. 
 
O restante dos blocos apresenta saldo positivo ao País, com destaque para o saldo de US$ 6,7 
bilhões com a União Européia e os US$ 4,4 bilhões registrados individualmente no Aladi e no 
Mercosul. Por último, porém positivo, aparece o Nafta com saldo de US$ 2,1 bilhões.  
 
Marcel Leite disse ainda que é difícil manter superávit com a Ásia pelo fator China. "A 
concorrência brasileira tem sido nula, pois a pressão pela redução de custos é grande. A China 
tem um superávit de quase US$ 200 bilhões com o mundo, imagine com o Brasil", conclui. 
 
 
Leia mais: 
 
Vendas para o exterior já somam US$ 122,2 bilhões  
 
No acumulado do ano até a última semana, a balança comercial brasileira somou exportações 
de US$ 122,2 bilhões, com média diária de US$ 778,9 milhões, cifra 29,4% maior que a 
registrada no mesmo período do ano passado (US$ 602 milhões). As importações no ano 
somaram US$ 105,5 bilhões, um desempenho médio diário de US$ 672,1 milhões — acréscimo 
de 52,4% sobre a média diária no mesmo período de 2007 (US$ 441,1 milhões). O saldo 
comercial no ano totaliza US$ 16,7 bilhões, com uma média diária de US$ 106,8 milhões, valor 
33,6% menor que o registrado no mesmo período de 2007 (US$ 160,9 milhões).  
 
Com o desempenho do ano, o governo elevou a meta para as exportações em 2008 de US$ 
180 bilhões para US$ 190 bilhões. A revisão da meta foi feita pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) com base no resultado do primeiro 
semestre desse ano.  
 
Na ocasião, o secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, admitiu que a receita das 
exportações vinha em sua maioria da alta dos preços das commodities como o petróleo, soja e 
aço. Porém, o representante argumentou que entre maio e setembro haveria naturalmente um 
aumento de exportações no mercado. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 23, 24 e 25 ago. 2008. Primeiro Caderno, p. A3. 


