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O saldo da balança comercial brasileira será sustentado pelas trocas com parceiros 
estratégicos como China, Índia e países latino-americanos. Estes mercados devem compensar, 
em parte, a queda do fluxo de comércio com os Estados Unidos, principal destino das 
exportações do País, e a retração de demanda dos países da Europa. Para o economista Celso 
Grisi, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo 
(FEA/USP), os Estados Unidos perderam a capacidade de sustentar um fluxo comercial elevado 
com o Brasil por conta da retração de demanda. "Não há como contar com o mercado norte-
americano", afirma Grisi. E os países europeus dificilmente darão uma contribuição 
consistente.  
 
Para o economista, o superávit do País no primeiro trimestre de 2009 ainda não é consistente. 
"As exportações apresentam queda em todas as áreas", comenta, citando commodities, 
produtos intermediárias e máquinas e equipamentos, entre outros. "É preciso contar com uma 
estabilidade na economia mundial para se ter alguma recuperação em 2010."  
 
As exportações que alcançaram US$ 197,9 bilhões no ano passado, devem recuar 25% em 
2009. As importações, de US$ 173,2 bilhões em 2008, devem fechar o ano com queda de 20% 
este ano. Apesar disso, "o Brasil está se saindo muito bem" e manterá saldo positivo , afirma. 
No entanto, no cenário atual, não se pode esperar muito de países como Rússia, México e 
Argentina, que atravessam uma fase difícil. No caso da Argentina, o quadro é mais grave "Os 
argentinos são grandes parceiros mas a situação econômica do país pode ter um agravamento 
forte", declara Grisi. Com inflação elevada e problemas na área agrícola, o país vai reduzir 
suas compras internacionais, o que inclui o Brasil.  
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