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Estratégia já elevou participação de países emergentes no total das exportações brasileiras e 
ajudou o país durante o ano de crise que teve queda de demanda mundial 
 
Acentuada nos últimos anos, a política de diversificação de destinos das exportações 
brasileiras tem objetivo claro: estruturar a pauta para atenuar instabilidades externas e 
impulsionar o patamar total de vendas. Não fosse essa prática, os embarques teriam 
desempenho muito inferior no ano passado, pois estariam à mercê de países desenvolvidos 
que ainda sofrem com a crise, situação inversa dos emergentes, que se recuperaram 
rapidamente e retomaram o fôlego comercial. 
 
É com a expectativa de elevar as vendas do país para os chamados novos destinos, sem deixar 
de lado os mercados tradicionais, que está em gestação no governo um pacote de incentivo às 
exportações. O objetivo oficial é que os embarques sejam elevados no mínimo em 10% sobre 
os US$ 152 bilhões de 2009 (leia matéria na página 6). 
 
A estratégia de busca por mercados diferenciados ampliou a participação de economias 
emergentes no total embarcado pelo Brasil. Entre 2004 e 2009, a parcela de bens verde-
amarelos para o bloco asiático subiu de 15% para 25,8%. A maior parte desembarcou em solo 
chinês, mas países como Cingapura e Vietnã também responderam por parte dessa ampliação. 
O continente africano elevou sua representatividade, de 4,4% para 5,7%, assim como o 
Oriente Médio, cuja parcela passou de 3,8% para 4,9%. No caso dos integrantes da Associação 
Latino-Americana de Integração (Ala-di), o percentual subiu de 19% para 22,5%. Em 
contrapartida, houve recuo de 25% para 22,2% da União Europeia e, mais forte ainda, dos 
Estados Unidos (de 21% para 10,3%), justamente uma economia que, além de passar por um 
período turbulento, conta com competição mais acirrada. 
 
Fabio Martins Faria, secretário-adjunto de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (Mdic), disse que, se continuasse dependente só de grandes 
centros importadores, onde a concorrência é muito maior, o país não teria as chances de 
expandir as vendas como tem feito em novos mercados. 
 
Busca pelo superávit 
 
O governo quer reverter o quadro de déficit no comércio bilateral que existe com muitos 
países, principalmente os que exportam petróleo para cá. A Nigéria, por exemplo, é um nos 
quais a presença de produtos brasileiros tem se intensificado. "Há países que importam muitos 
bens industrializados de outros, mas não do Brasil. É para esse espaço que estamos olhando", 
afirmou, lembrando que foi 300% maior a exportação de aparelhos celulares para os Emirados 
Árabes. 
 
Com relação à Ásia, o governo brasileiro pretende assumir posição mais agressiva para elevar 
as exportações de industrializados. "Aproveitaremos a Expo Xangai para apresentar mais 
produtos", diz Faria. Embora a China exporte muitos bens industrializados, o país precisa de 
produtos de tecnologia mais alta, que o Brasil pode oferecer. 
 
Ressalte-se que, embora haja esforço grande para a infiltração de produtos brasileiros em 
novos mercados, os tradicionais, como o americano, também seguem recebendo atenção 
especial neste ano, pois a queda nas vendas de manufaturados preocupa tanto o governo 
quanto os produtores. 
 
Competitividade 
 
Embora veja como positivo o projeto, o diretor do Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de Brasília, Eiiti Sato, chama a atenção de que a alteração estrutural leva tempo 
para se concretizar. Enquanto isso, até mesmo para facilitar os embarques a diferentes 
destinos, é preciso dar condições para que os bens e serviços brasileiros ganhem mais 
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