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Soma das exportações com as importações brasileiras registra um recuo de 26% em relação 
ao mesmo período do ano passado 
 
O fluxo comercial brasileiro, ou seja, a soma do que o país exporta e importa registra recuo de 
US$ 91,8 bilhões no acumulado do ano frente ao mesmo período de 2008. Segundo dados 
divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o 
fluxo está na casa de US$ 253,8 bilhões até novembro, uma queda de 26% na comparação 
com os US$ 345,6 bilhões do ano passado. 
 
"O panorama se tornou muito difícil. Nos meses anteriores, tínhamos um superávit robusto, 
mesmo comprando e vendendo menos. Mas desde agosto já há uma reversão dessa tendência, 
e as importações estão quase no mesmo patamar que as vendas, o que deve se refletir no 
próximo ano", analisa Fernanda Feil, economista da consultoria Rosenberg e Associados. As 
razões para esse aumento das importações vão do câmbio valorizado até o aquecimento do 
mercado interno. "A demanda interna está se recuperando mais rápido que a externa", diz 
Fernanda. 
 
"Além disso, a concentração da nossa pauta de exportações em commodities se acentuou. 
Esse segmento caiu muito menos que os demais", completa. 
 
Como resultado, a Rosenberg espera que o superávit comercial desse ano de cerca de US$ 25 
bilhões se reduza para um patamar inferior a US$ 10 bilhões em 2010. 
 
É uma linha semelhante à adotada pelo secretário de Comércio Exterior do Mdic, Welber 
Barral. Ele afirmou que o superávit em dezembro deve ser "quase zerado". Segundo ele, as 
exportações do mês devem se manter no mesmo patamar de novembro, enquanto as 
importações devem apresentar uma elevação. Com isso, Barrai previu que as exportações 
devem fechar 2009 a US$ 150 bilhões e o superávit comercial deve ser menor que em 2008, 
quando atingiu US$ 24,7 bilhões. 
 
A balança comercial acumula no ano um superávit de US$ 23,2 bilhões. O resultado é 2,5% 
superior ao verificado em igual período de 2008 (US$ 22,6 bilhões). No entanto, o número 
positivo se deve ao fato que as importações tiveram um tombo ainda maior que as 
exportações. No ano, as vendas externas somam US$ 138,5 bilhões, com média diária de US$ 
607 milhões, o que representa uma queda de 23,8% ante a média do ano passado (US$ 797 
milhões). As importações totalizam US$ 115,3 bilhões no ano, com média diária de USS 505 
milhões, uma queda de 27,6% em relação à média verificada no acumulado entre janeiro e 
novembro de 2008 (USS 699 milhões). 
 
No mês de novembro, a balança teve um superávit de US$ 615 milhões. O saldo é 62,4% 
inferior ao registrado em novembro do ano passado, quando foi superavitária em US$ 1,6 
bilhão. Além disso, o saldo de novembro é o segundo pior do ano, atrás apenas do registrado 
em janeiro. 
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