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Os produtos feitos na China dis-
putam cada vez mais espaço nas
prateleiras e vitrines brasileiras
com concorrentes nacionais e
também sul-coreanos. Prova
disso é o crescente déficit comer-
cial que o Brasil acumulacom a
Coreia do Sul que, no ano passa-
do, foi o 5º país na pauta de im-
portação nacional, atrás de Esta-
dos Unidos, China, Argentina e
Alemanha. Segundo dados da
Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvi-
mento Indústria e Comércio Ex-
terior, desde 1993, o país só con-
seguiu saldo comercial positivo
com os sul-coreanos em 2003.
De 2004 até hoje, o déficit brasi-
leiro foi crescente, passando de
US$ 300 milhões para US$ 4,662
bilhões em 2010, um avanço de
1.452% — sendo a maior parte
deste montante referente a car-
ros e peças para eletrônicos.

O ano de 2002 coincide com a
chegada das sul-coreanas de
eletroeletrônicos, como LG e
Samsung, ao país. Segundo Ra-
fael Byung Na, presidente da Câ-
mara de Comércio Brasil-Coreia,
esse foi o primeiro setor a identi-
ficar o potencial do mercado
consumidor nacional. “Essas

empresas vieram por conta pró-
pria, sem nenhum apoio especí-
fico de Seul”, afirma Na. Mais
tarde, aproveitando o caminho já
desbravado pelas gigantes dos
eletrônicos, foi a vez das monta-
doras chegarem por aqui.

Com a crise financeira de
2008, o governo sul-coreano
passou a incentivar a expansão
de outras empresas para países
emergentes, entre eles o Brasil,
sob novo formato. Agora é vez
das commodities e da infraestru-
tura buscarem parceria estratégi-
cas no país. “O governo sul-co-
reano tem trabalhado muito para
aproximar os dois países nesses
segmentos, em especial para os
projetos do Trem de Alta Veloci-
dade e para as atividades de mi-
neração e siderurgia”, diz Na. A
ideia é trazer as companhias para
território nacional como parcei-
ras de investimentos.

Neste novo contexto, compa-
nhias de vários setores estão ins-
talando suas bases produtivas
aqui. É o caso das autopeças de
médio porte trazidas pela Hyun-
dai para alimentar sua linha de
montagem no interior paulista,
onde terá uma segunda fábrica
em Piracicaba a partir do ano que
vem. Mas, apesar de gerar em-
prego local e alimentar a base
produtiva nacional, essas empre-
sas não deixam de remeter lucros
para as matrizes e fazer competi-
ção com as autopeças nacionais.

Ainda que o cenário seja deli-
cado, há uma tendência de redu-
ção do déficit comercial. “Com as
empresas coreanas se instalando,
a unidade brasileira passa ser
uma espécie polo distribuidor
para a América Latina”, diz Na.

Política
Do ponto de vista político, não há
motivo para o Brasil aceitar esse
deficit crescente. O ideal, segun-
do Fabrício Bomjardim, consul-
tor em política asiática do Centro
de Estratégia, Inteligência e Rela-
ções Internacionais (Ceiri), seria
bom o país ter a Coreia do Sul
como como porta de entrada para
a Ásia. “A Coreia não tem atritos
históricos com outros países do
Oriente, o que facilita as negocia-
ções diplomáticas, comerciais e
ajuda a fomentar o turismo”. ■

Déficit comercial
com a Coreia
do Sul só aumenta
Superávit do país asiático foi de US$ 4,6 bilhões em 2010.
Coreanos ocupam o quinto lugar na pauta de importações nacional

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Como o fluxo de negócios entre os dois países,
também é crescente o déficit da balança comercial brasileira 
em relação ao país asiático, em US$ bilhões

INTERCÂMBIO: BRASIL – COREIA DO SUL
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Para diversificar
Parceria entre Vale, Posco
e Dongkuk Steel, gigantes
sul-coreanas da siderurgia, é um
modelo de estreitamento de
relações com benefícios mútuos

Enquanto as exportações sul-
coreanas de automóveis e pro-
dutos de alta tecnlogia para o
Brasil são crescentes, as vendas
ao país asiático são principal-
mente de commodities. Uma
realidade que a Agência Brasi-
leira de Promoção de Exporta-
ção e Investimentos (Apex) afir-
ma que vai tentar mudar pela
diversificação da pauta de ex-
portações. Mas, vale lembrar
que a agência não teve qualquer
missão recente ao país asiático.

Fabrício Bomjardim, consul-
tor em política asiática do Cen-

tro de Estratégia, Inteligência e
Relações Internacionais (Ceiri),
afirma que não há uma estraté-
gia consolidada de aproximação
com a Coreia do Sul ou com a
Ásia como um todo. “Atualmen-
te nosso empresariado está mais
concentrado na China”, afirma.

Na visão de observadores do
comércio exterior, a possibilidade
de uma crise no setor de alimen-
tos, que vem sendo debatida em
âmbitos internacionais, cria pos-
sibilidades de ampliação da pauta
exportadora do Brasil todo o con-
tinente. “O Brasil poderá prepa-
rar-se para ser um grande forne-
cedor global ”, diz Bomjardim.

Falta investimento
No entanto, a sonhada ampliação
do mercado produtor de itens de

INFRAESTRUTURA NACIONAL PREOCUPA EMPRESAS COREANAS

PONTO DE APOIO

Agência promove
expansão comercial

O desenvolvimento comercial e a
internacionalização sul-coreana
são incentivados, desde 1962,
pela Korea Trade Investment
Promotion Agency (Kotra).
A agência é um órgão público,
e assessora o governo na
área de comércio internacional,
à semelhança da Agência
Brasileira de Promoção de
Exportação e Investimentos
(Apex). Com escritório no
Brasil desde 1973, a Kotra local
atua ainda como um posto
de comando na América Latina.

✽

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 4.
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