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A crise econômica mundial tem prejudicado substancialmente o comércio exterior brasileiro. 
Uma prova significativa foi o desempenho da balança comercial do País com a América Latina. 
O superávit com os países vizinhos caiu 72,7% no mês de janeiro quando comparado ao 
mesmo período do ano anterior, somando US$ 393,7 milhões. De acordo com analistas, a 
redução da demanda, dos preços das commodities e os indícios de protecionismo são os 
principais fatores que derrubaram os negócios.  
 
As exportações do País com os latinos em janeiro somaram US$ 1,9 bilhão, enquanto no 
mesmo intervalo de 2008 o volume chegou a US$ 3,3 bilhões, valor semelhante ao de 
dezembro. Já as importações cravaram a marca de US$ 1,5 bilhão, contra US$ 2,1 bilhões de 
janeiro de 2008.  
 
De acordo com Michel Alaby, presidente da Associação de Empresas Brasileiras para a 
Integração de Mercados (Adebim), a crise influenciou muito o desempenho do comércio do 
Brasil com os vizinhos latinos. Pelo seu ponto de vista, a turbulência fez com que os países, 
grandes exportadores de commodities, sofressem uma drástica redução de seu volume 
exportado e, consequentemente, de suas compras externas. "Em síntese, misturou a falta da 
perspectiva de crescimento, o protecionismo instalado, mais a parada das empresas em 
relação à ampliação de investimentos e a redução de consumo da população", avalia. 
 
Alaby salienta que a crise de confiança gerou uma queda do investimento muito grande pela 
falta de crédito disponível no mercado, elementos que fizeram as empresas manter sua base 
de produção, postergando investimentos e compras.  
 
Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da 
Globalização Econômica (Sobeet), Luiz Afonso Lima, vários fatores têm interferido no comércio 
não só com a AL, mas no mundo todo. "É uma somatória de ações que vão na mesma direção. 
A queda do preço, principalmente das commodities, que têm valores mais sensíveis, foi 
observada fortemente em todo o semestre passado. Além do preço, a quantidade também 
despencou. Já as importações caem também, mas a demanda interna foi menos afetada", 
afirma. Para o especialista, algumas ações que remetem ao protecionismo também 
prejudicaram um pouco a exportação para os vizinhos. "A Argentina, mesmo parceira no 
Mercosul, já vem dificultando a importação de calçados", conclui. 
 
De acordo com o vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José 
Augusto de Castro, era nítido que esse cenário chegaria à América Latina. "É uma queda já 
anunciada. Fiz um estudo no ano passado prevendo que com a redução dos preços das 
commodities o cenário ficou difícil para eles. Como as exportações deles caíram, eles tem falta 
de dinheiro para importar e o Brasil sofre com isso", afirma. 
 
Conforme a opinião do especialista, a dificuldade financeira desses países tende a gerar um 
protecionismo legal nos próximos meses. O Equador adotou recentemente barreiras técnicas 
para as exportações brasileiras. E no dia 17 haverá uma reunião de ministros brasileiros e 
argentinos para discutir problemas da agenda bilateral. "Dentre as etapas da crise, a primeira 
é a financeira, agora vem a comercial que estamos passando e depois virá a cambial que ainda 
não chegou a esses países", conclui. 
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