
Sob a perspectiva de pelo menos
dois anos de atividade econômi-
ca enfraquecida, os Estados Uni-
dos — principal parceiro comer-
cial em compras de manufatura-
dos do Brasil — devem reduzir
suas importações do mundo. Pa-
ra não ser tão afetado pela con-
juntura, o governo brasileiro
quer aplicar a estratégia da diver-
sificação nas vendas para aquele
país. A ação, que até pouco tem-
po era feita apenas para encon-
trar novos mercados e reduzir a
dependência das economias de-
senvolvidas, será intensificada
para encontrar demanda para
um leque maior de produtos.

Segundo a secretária de Comér-
cio Exterior do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (Mdic), Tatiana
dos Prazeres, o objetivo é elevar a
participação de itens de maior va-
lor agregado nos embarques ru-
mo à América do Norte. “Apesar
de o Brasil ter expandido significa-
tivamente suas exportações nos
últimos anos para mercados emer-
gentes, é inegável a importância
dos Estados Unidos no comércio
mundial, tanto pelo tamanho do
seu mercado, quanto pela varieda-
de dos produtos consumidos”.

Afinal, em termos financei-
ros, o parceiro comercial é o pri-
meiro como origem das nossas
importações e, até o início de
2009, também figurava na lide-
rança como destino das exporta-
ções brasileiras. Mas com o au-
mento contínuo da demanda e
do preço da cotação das commo-
dities, a China passou a ocupar
o topo do ranking.

A diferença entre o país asiáti-
co e os Estados Unidos é que, en-
quanto as vendas para o primei-

ro são de produtos básicos — co-
mo minério de ferro, soja e ou-
tros produtos agrícolas —, para
o segundo vão os bens mais ela-
borados e, por isso, de maior va-
lor agregado, como máquinas e
equipamentos.

Atualmente em torno de 65%
dos embarques do Brasil aos Es-
tados Unidos são produtos indus-
trializados. Isso faz com que seja
o primeiro comprador de manu-
faturados, à frente da Argentina,
que também é uma grande com-
pradora de bens industriais.

De acordo com dados do Mi-
nistério do Desenvolvimento,
no primeiro semestre deste ano
houve aumento de 216% das ex-
portações brasileiras de máqui-
nas e equipamentos de terraple-
nagem para aquele país. Outros
produtos também tiveram cres-
cimento expressivo, especial-
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Nos últimos 3 anos, a balança passou a deficitária 
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mente semimanufaturados de
ferro e aço, além de peças e par-
tes para automóveis e tratores.

No mesmo período, as trocas
comerciais (somando embar-
ques e desembarques) entre os
dois países cresceram cerca de
30% o que, na avaliação de Ta-
tiana Prazeres, é um ritmo mui-
to significativo para uma econo-
mia madura como a americana.
Mas, apesar do crescimento, a
relação comercial ainda não re-
tornou aos níveis do pré-crise
de 2008 (leia mais ao lado).

Internacionalização
Segundo Tatiana, nos últimos
anos, constata-se também um
movimento importante de inter-
nacionalização de empresas bra-
sileiras via mercado americano.
“Há investimentos importantes
do Brasil nos Estados Unidos na

área siderúrgica, de carnes e de
produtos têxteis, por exemplo.
A intensificação das relações
brasileiras com os Estados Uni-
dos, assim, não se opera apenas
via comércio, mas também pe-
los investimentos”, afirma.

Ela lembra ainda que, no âmbi-
to do diálogo entre governos, o
Mdic coopera com o Departamen-
to de Comércio americano em te-
mas fundamentais para o Brasil
hoje, como defesa comercial, pro-
priedade intelectual, metrologia
e serviços. “Neste momento, oito
técnicos do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior estão em Washington
em intercâmbio com os america-
nos para tratar dos desafios da de-
fesa comercial, discutir metodolo-
gias de investigação de práticas
desleais de comércio e maior efi-
cácia das ações defensivas.” ■

O Brasil não é mais tão depen-
dente do mercado americano
como foi há uma década. Atual-
mente, os Estados Unidos com-
pram 9% do total das exporta-
ções brasileiras. Esse percen-
tual já chegou a 26% no final
dos anos 1990. Por isso, o efeito
sobre a balança comercial, de
uma forma geral, não deverá
ser tão forte. O baque só virá se
os outros importadores, em es-
pecial os asiáticos, não segui-
rem comprando.

“Se a queda das vendas para
os americanos for compensada
com os mercados emergentes, o
Brasil segura bem a balança”,
diz Welber Barral, consultor sê-
nior da Barral M Jorge Consulto-
res Associados. O problema é
que afeta muito os produtos ela-
borados”, ressaltou.

Com base na experiência re-
cente que teve à frente da secre-
taria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimen-
to, Barral afirma que esse tipo
de exportação deve sofrer um
novo revés após ter se recupera-
do da turbulência de 2008. “Is-
so é ruim não só para o Brasil,
mas para todo o mundo. Não in-
teressa a ninguém que a econo-
mia americana esteja passando
por isso”, disse. “Há uma ten-
dência de queda nas nossas ven-
das de bens de consumo e de al-
guns bens acabados, como aero-
naves”, afirmou.

O consultor aponta dois mo-
tivos para sua análise: a redu-
ção da demanda, movimento
natural por conta do cresci-
mento anêmico dos Estados
Unidos e pelo encarecimento
e diminuição das linhas de cré-
dito internacionais. Com o au-
mento do risco rondando as
economias mais maduras, o
crédito se torna mais restriti-
vo e isso tem efeito sobre a co-
mercialização de bens de con-
sumo e produtos mais caros.
“A compra de aviões é muito
sensível à oferta de crédito no
mercado internacional”, afir-
ma, lembrando que, no início
dos anos 2000 esse bem figura-
va entre os principais produ-
tos vendidos pelo Brasil aos
americanos.

Concorrência
Além dos fatores ligados à desa-
celeração da economia america-
na, que podem arrefecer os em-
barques brasileiros de produtos
industrializados, o professor de
economia Márcio Salvato, do Ib-
mec, chama a atenção para o fa-
to de que a China concorre com
o Brasil na oferta de bens com
maior valor agregado visando
também o mercado americano.
“Mas nós não temos a competiti-
vidade que eles têm e nem mes-
mo uma competitividade natu-
ral para esses produtos.”

Segundo Barral, os ganhos
de produtividade que deixa-
riam os produtos industrializa-
dos brasileiros mais atrativos
para os parceiros comerciais fo-
ram corroídos pelo movimento
contínuo de desvalorização do
dólar e de apreciação do real.
“E então vamos perdendo a ca-
da dia mercado americano para
os chineses.” ■ S.C.

País depende menos,
mas teme efeito sobre
bens industrializados
Para analistas, saldo
da balança seguirá positivo
apenas se China mantiver
o ritmo de compras
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A votação do processo de perda de mandato da deputada
Jaqueline Roriz (PMN-DF) deve acontecer amanhã no Plenário
da Câmara dos Deputados. Segundo o Regimento Interno, são
necessário 257 votos de deputados para ocorrer a cassação.
A votação será secreta. Em junho deste ano, o Conselho de Ética
aprovou por 11 votos a 3, o parecer do relator Carlos Sampaio
(PSDB-SP) a favor do pedido de cassação apresentado pelo Psol.

Barral: reduçãodas
linhasdecrédito
internacionaispodem
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brasileiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO
SDP Nº 01/2011 - PROMOEX-TO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Coordenadoria de Licitações Contratos e Convênios

Considerando que o presente procedimento administrativo está sendo regido
pelas normas de seleção do BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMEN-
TO – BID/Contrato nº 1628/OC-BR;
O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins por intermédio de sua Coordenadoria
de Licitações, Contratos e Convênios torna público, que foi PRORROGADO o prazo
para o recebimento das propostas técnica e de preço prevista na SDP nº 01/2011
até o dia 01/09/2011 às 17h00min, objetivando: mapear, redesenhar, padronizar e
manualizar os métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo do TCE-TO,
Maiores informações e no endereço www.tce.to.gov.br, telefones: (63)
3232-5872/5943 e pelo e-mail: licit@tce.to.gov.br.

Buenã Porto Salgado
Analista de Controle Externo

Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios
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