
“O Brasil é o maior parceiro comercial da Rússia na região da America Latina” 
Elena Danílova 
por Victor Kuzmin 
 

 
 
 
Perfil  
 
Elena Danílova concluiu a Universidade Estatal de Moscou 
(MGU, na sigla em russo) M.V. Lomonósov em 1986, na 
especialidade de Economia Política. É formada em Ciências 
Econômicas e o ocupa o cargo de diretora do 
Departamento dos Países da América do Ministério Russo 
do Desenvolvimento Econômico. Ela supervisiona as 
relações da Rússia com os países da América Latina e da 
Bacia do Mar do Caribe. 
 
 
 

 
Em 2008, a corrente de comércio da Rússia com o Brasil chegou à marca histórica de US$ 6,7 
bilhões. Nas exportações brasileiras continuaram a prevalecer alimentos e matérias-primas 
agrícolas; as principais exportações russas foram fertilizantes, hidrocarbonetos, metais e seus 
produtos. Os países vêm realizando conversações sobre uma série de projetos conjuntos, cuja 
execução permitirá suavizar os efeitos negativos da crise mundial. 
 
Como a crise financeira mundial influenciou nas relações comerciais da Rússia com 
os países da América? 
 
No ano passado, a corrente de comércio entre a Rússia e os países da América Latina e da 
Bacia do Mar do Caribe chegou ao nível recorde de US$ 16 bilhões. As exportações russas 
naquele ano foram de US$ 7 bilhões e as importações perfizeram US$ 9 bilhões. Infelizmente, 
no início de 2009 a situação mudou para pior. Segundo informações do Serviço Federal de 
Alfândega da Rússia, em cinco meses deste ano a corrente de comércio total da Rússia com os 
países da região reduziu-se 34,5% e chegou a US$ 3,6 bilhões, ante US$ 5,5 bilhões de igual 
período do ano passado. Com isso, as exportações russas caíram mais de duas vezes, para 
US$ 1,1 bilhão, e as importações retrocederam 22%, para $2,5 bilhões. 
 
Ao se examinar a situação não como um todo, mas de cada país, ela será 
praticamente idêntica. 
 
O maior parceiro comercial da Rússia na região é o Brasil. O ano passado foi um dos mais 
favoráveis para as relações econômico-comerciais entre nossos países. A corrente de comércio 
atingiu o máximo patamar histórico de US$ 6,7 bilhões (aumento de 28%). As importações 
russas aumentaram em mais alto ritmo de toda a história dessas relações, ou seja, de 81%, e 
ficaram em torno de US$ 2 bilhões. O volume das compras russas no Brasil, embora tenha 
aumentado não tão rapidamente como em 2007, atingiram a marca de US$ 4,7 bilhões. O 
saldo negativo para a Rússia no comércio bilateral caiu 11,7%, para US$ 2,6 bilhões. 
 
Entretanto, é fato que a crise financeira mundial também causou impacto negativo na evolução 
do comércio entre nossos países. Em cinco meses deste ano a corrente de comércio caiu 
33,5% em comparação com a de igual período do ano passado, perfazendo US$ 1,5 bilhão. As 
exportações russas reduziram-se 72,2 %, para US$ 230 milhões, e as importações caíram 
10,9 % (para US$1,3 bilhão). A participação do Brasil no comércio exterior da Rússia, segundo 
resultados de janeiro a maio de 2009, ficou assim: na corrente de Comércio, 0,9 %; e em 
exportações e importações, 0,2 %. 
 



As principais exportações russas para o Brasil, de janeiro a maio de 2009, continuaram a ser 
de produtos da indústria química (76,4%), sobretudo fertilizantes. Além disso, a Rússia 
exportou para o Brasil combustíveis minerais e derivados de petróleo (10,6%), metais e seus 
produtos (8,5%). As exportações de máquinas e equipamentos também fortaleceram 
significativamente as suas posições da pauta geral das exportações (a participação subiu de 
0,7% para 3,2%), mas é preciso destacar que os volumes desse grupo de exportações não tão 
grandes. 
 
Nas posições de exportação de máquinas e equipamentos no período de 2008-2009, deve-se 
ressaltar os fornecimentos da Silovye Machiny e da Energomashexport, de equipamentos para 
geração de energia elétrica para obras das usinas hidrelétricas de São João, Corumbá-3, Nova 
Aurora e Goiandira, que estão sendo construídas no Brasil. 
 
Nas exportações brasileiras para a Rússia, continuaram a dominar alimentos e matérias-primas 
agrícolas em 93,4% do volume total das importações. A Rússia comprou do Brasil carne e seus 
derivados, 60%; açúcar,10,4%; tabaco e seus produtos, 10%; oleaginosas, 5,81%; café, 
1,5%; calçados,l,l%; e outros produtos. Em termos de mudanças qualitativas das exportações 
brasileiras pode-se ressaltar a redução da participação de máquinas e equipamentos. Assim, 
se em cinco meses de 2008 essa participação foi de 13%, em igual período deste ano chegou a 
2,7%. Caíram significativamente as compras de equipamentos de refrigeração, de 
equipamentos para a construção de rodovias e equipamentos agrícolas e eletrodomésticos. E 
diminuíram as importações de tratores. 
 
Atualmente, as empresas russas e brasileiras estão realizando conversações sobre uma série 
de áreas de cooperação, inclusive no setor energia elétrica, da indústria de gás e de petróleo, 
de aviação, de agricultura e outras. Existem perspectivas promissoras de fornecimento de 
equipamentos para a produção de energia para os complexos em construção de uma usina 
termoelétrica no Estado do Rio Grande do Sul. Temos também expectativa de conseguir 
resultados positivos no trabalho de colocação de tecnologia aeronáutica russa no mercado 
brasileiro, em especial de aviões anfíbios e de artefatos de voo não-tripulado. E a OAO 
Gazprom, a Lukoil Overseas Holding Ltd., a OAO Stroitrans e outras companhias das áreas de 
petróleo e gás estão estudando a possibilidade de participação conjunta com a Petrobras de 
projetos a serem executados em território brasileiro. O fator estimulante será a aprovação, no 
Brasil, da lei sobre a partilha da produção. Está sendo examinada, também, a possibilidade de 
participação de empresas russas, em diferentes condições, na implementação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). 
 
Quais países da América do Sul e da América Central são interessantes para a Rússia 
do ponto de vista de investimentos? 
 
A cooperação em investimentos da Rússia com países da América Latina ainda não teve 
grande desenvolvimento. Os investimentos russos por enquanto são pouco numerosos e 
representados em quantidade limitada de países e em algumas áreas. Os interesses das 
companhias russas se concentram em Venezuela, Colômbia, Equador, Nicarágua e outros 
países. Dentre essas áreas, basicamente, são o complexo de energia térmica (pesquisa e 
extração de petróleo e gás de jazidas) e agricultura (cultivo de flores, de bananas, de cana-de-
açúcar, de café, de uvas etc.). 
 
A cooperação russo-brasileira em investimentos ainda não ocupa o lugar merecido nas 
relações bilaterais. Dentre os investimentos russos no Brasil são conhecidos os da companhia 
OAO LKHPKH Orgkhim, que em 2007 começou a produção de iscas vivas no Estado do Mato 
Grosso do Sul. Os produtos são-usados para a produção de colofônia, com a finalidade de 
exportação para a Rússia e utilização na produção de pneus, de borracha sintética e de artigos 
de resina técnica. 
 
Indiscutível interesse no plano perspectivo representa o estabelecimento da cooperação russo-
brasileira na área da produção de fontes alternativas de energia. Parece-me que essa 
cooperação poderia ser desenvolvida em áreas como a produção de biocombustíveis, com o 
seu subsequente uso nas capacidades de geração de energia e em transporte (até 2012, o 



Brasil pretende construir pelo menos 15 novas fábricas de produção de etanol), bem como a 
participação no desenvolvimento da rede nacional de fábricas de produção de álcool. Nesta 
esfera, o projeto prioritário é a construção do Etanolduto Senador Kennedy, no Estado de 
Goiás, até a cidade de Paulínia, no Estado de São Paulo, que deverá fazer parte do novo 
corredor de transporte para a exportação de etanol (com produção projetada de 12 bilhões de 
litros por ano). 
 
Quais projetos de investimento a Rússia está preparada para propor a investidores 
estrangeiros, inclusive aos representantes da América Latina? 
 
Os investimentos latino-americanos na economia russa ainda são raros. O exemplo mais 
conhecido foi o projeto conjunto russo-brasileiro na Província de Kaliningrado, da Sadia S. A., 
e da holding russa agroindústria! Miratorg fábrica da Concórdia para a produção de derivados 
de carne, com capacidade de 53 mil toneladas de produtos por ano. Lamentavelmente, devido 
à reestruturação da sócia brasileira, ela precisou vender a sua participação e sair do projeto. 
Por outro lado, existem exemplos bem-sucedidos de cooperação conjunta. Assim, o longo 
processo de conversações com a empresa Marcopolo foi concluído com um acordo sobre o 
início da produção com base no consórcio Ônibus Russos ("Russkie Avtobusy"), no grupo GAZ, 
de três tipos de ônibus: o modelo Andare 850 (Fábrica de Ônibus de Golitsin ("Golitsinski 
avtobusiniy zavod"), o modelo Real da Fábrica de Ônibus Pavlov ("Pavlovski avtobusniy 
zavod") e o modelo de ônibus rebaixado da Fábrica de Ônibus de Kurgan ("Kurganski 
avtobusniy zavod"). As empresas russas consideram importante a sua presença latino-
americana no Brasil, principalmente em agricultura, em transformação de produtos agrícolas, 
em alimentação para a população, na produção de utensílios domésticos, de implementos 
agrícolas e de outros produtos. No encontro ampliado ocorrido em 20 de julho deste ano, entre 
co-presidentes da Comissão Intergovernamental Russo-Brasileira para Cooperação Econômico-
Comercial e Ciência e Tecnologia, o vice-governador da Província de Kaluga, Potiomkin, propôs 
que as empresas brasileiras examinassem o estabelecimento de cooperação em áreas como 
complexo agroindustrial, de elaboração de madeira, de construção de uma empresa para a 
produção de autopeças (para as que operam na área de montagem de veículos de marcas 
estrangeiras: Volkswagen, Skoda, Pegeout, Citroën, Mitsubishi, Volvo e Renault) e a criação de 
redes de restaurantes de serviço rápido (no gênero das churrascarias brasileiras). 
 
Qual experiência na luta contra o impacto da crise financeira mundial nos países da 
América Latina a Rússia gostaria de aproveitar? 
 
Antes de tudo, quero salientar que o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia 
realiza permanente monitoramento das medidas anticíclicas adotadas por outros países do 
mundo. O intercâmbio de experiência e a concatenação dessas medidas são realizados 
basicamente em formato multilateral no âmbito do grupo dos oito países mais industrializados 
(G-8) e do grupo dos países desenvolvidos e dos em desenvolvimento (G-20). 
 
É claro que dentre a multiplicidade de decisões adotadas por outros países, além das medidas 
anticíclicas bastante normais e conhecidas, encontram-se também abordagens originais que, 
com a devida adaptação, poderiam ser adotadas pela Rússia também. Mas isso não é o mais 
importante. Consideramos nossa principal missão o acompanhamento do impacto das medidas 
anticíclicas de interesse das companhias russas dos exportadores, importadores e investidores. 
Aliás, esse impacto pode ser tanto potencialmente positivo de diferente tipo, como projetos 
complementares de infraestrutura, compras governamentais e apoio aos investimentos, sobre 
o que eu já falei anteriormente, como também potencialmente negativo, isto é, de caráter 
protecionista. A nossa posição é perfeitamente compatível com as resoluções da conferência 
de cúpula do G-20 realizada em 15 de novembro de 2008, onde foi confirmada a importância 
fundamental de recusa ao protecionismo e ao fechamento dos países nos períodos de 
instabilidade financeira. Os países do G-20 assumiram a responsabilidade de nos próximos 12 
meses abster-se de criar novas barreiras aos investimentos ou ao comércio de produtos ou de 
serviços, e a imposição de novas restrições às exportações ou a utilização de medidas de 
estímulo às exportações incompatíveis com as regras da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Esses compromissos, este ano, foram confirmados na cúpula do G-20, realizada em 



Londres, em 2 de abril e nos dias 6 a 8 de julho, e na cúpula do G-8, que foi realizada na 
cidade italiana de Acvila. 
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