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Embora continuem crescendo, e batendo sucessivos recordes, as exportações brasileiras estão 
concentradas em poucos estados da federação. Para se ter uma ideia, vale lembrar que São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro respondem por 50% de tudo que o Brasil vende para o 
mundo. 
 
O governo, em conjunto os governos estaduais e entidades federais que atuam no comércio 
exterior, quer mudar esse perfil, informa a secretária de Comércio do Ministério do 
Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC), Tatiana Lacerda Prazeres.  
 
Plano 
 
Para isso, está sendo montado o Plano Nacional de Cultura Exportadora. O objetivo é 
aumentar a participação de todos os estados no comércio exterior brasileiro, especialmente 
aqueles que correspondem a menos de 1% do total vendido pelo país. 
 
De acordo com ela, 14 estados brasileiros estão nessa situação: Alagoas, Ceará, Pernambuco, 
Amazonas, Amapá, Rondônia, Tocantins, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Sergipe, Piauí, 
Acre e Roraima. 
 
Só para citar dois exemplos, de janeiro a maio deste ano, Roraima exportou o equivalente a 
US$ 8 milhões, o que representou 0,01% das vendas externas do país no período. 
Pernambuco, o estado mais rico do Nordeste, exportou US$ 423 milhões ou 0,45% dos US$ 
96,6 bilhões que o Brasil vendeu para o mundo nos cinco primeiros meses de 2011. 
 
Meta 
 
O principal objetivo do plano é desenvolver e difundir a cultura exportadora nos estados, com 
a capacitação de gestores públicos, empresários e profissionais de comércio exterior. 
 
A secretária de Comércio do MDIC informou que o plano visa ainda o aumento da base 
exportadora entre as micros, pequenas e médias empresas brasileiras, que hoje respondem 
por 5,1 % das vendas externas do país.  
 
Recentemente, Tatiana Lacerda esteve na Subcomissão Temporária de Avaliação Política Fiscal 
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, onde fez uma análise do 
desempenho da balança comercial brasileira nos primeiros cinco meses do ano e falou sobre as 
linhas gerais do Plano Nacional da Cultura Exportadora. 
 
Desempenho 
 
Sobre o comportamento do comércio exterior nos cinco primeiros meses de 2011, ela chamou 
a atenção para os resultados recordes no período para os valores das exportações (US$ 
94,616 bihões), importações (US$ 86,058 bilhões) e corrente comercial (US$ 180,674 bilhões. 
O superávit comercial totalizou US$ 8,558 bilhões, um crescimento de 51% na comparação 
com janeiro a maio do ano passado. 
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