
O ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior, Fernando Pimentel, de-
sembarca hoje na África para
dar continuidade aos primeiros
contatos feitos pela presidente
Dilma Rousseff em visita recen-
te ao continente — no qual o
Brasil disputa mercado com os
chineses em áreas como mine-
ração, infraestrutura e explora-
ção de petróleo.

A visita, que já estava agen-
da, foi “turbinada” a pedido da
presidente Dilma Rousseff, que
cobrou do ministro um esforço
especial para reforçar a expecta-
tiva de negócios como outra al-
ternativa de blindagem do Bra-
sil diante da crise internacional
— que piora a cada dia.

Enquanto a atividade econômi-
ca das nações maduras patina, o
governo brasileiro trabalha pa-
ra intensificar as relações com
seus pares emergentes e, desta
forma, mitigar os abalos que po-
dem ocorrer no comércio com
parceiros europeus e america-
nos. Nessa corrida por blindar a
economia brasileira, o governo
precisa ainda disputar mercado
com os chineses e os alvos re-
centes são a própria Ásia e o con-
tinente africano (leia ao lado).

Por isso, os dez países do su-
deste asiático que formam o
bloco Asean são vistos como
uma oportunidade e tanto pelo
governo brasileiro. “No mo-
mento em que povos desenvol-
vidos passam por dificuldades,
a Asean está com uma econo-
mia muito dinâmica e o acordo
nos ajudará a diversificar ainda
mais as relações comerciais”,
disse ao BRASIL ECONÔMICO o mi-
nistro de Relações Exteriores,
Antonio Patriota.

A expectativa não é para me-
nos: o mercado de consumo dos
principais países da região se
mantém aquecido. Cingapura,
Filipinas, Indonésia, Malásia e
Tailândia, juntos, cresceram em
média 5,4% no ano passado e as
projeções indicam expansão de
5,6% em 2011.

De olho na expectativa de no-
vos negócios com a mais repre-
sentativa integração regional da
Ásia, o governo brasileiro assi-
nou carta de intenções para ade-
rir ao Tratado de Amizade e Coo-
peração no Sudeste Asiático
(TAC) semana passada durante
a Cúpula da Asean na Indoné-
sia. Agora, o acordo formal será
submetido ao Congresso Nacio-
nal para aprovação. Com isso, o
Brasil será o primeiro país lati-
no e o quarto do Brics (grupo
formado por Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e, mais recentemen-
te, África do Sul), a ter entendi-
mento com o bloco.

Nas relações comerciais, a
Asean é o sexto maior parceiro
do Brasil com um volume de in-
tercâmbio similar ao registrado
com o Japão. Nos últimos anos,
o comércio vem se acentuando.

A corrente de comércio subiu
de US$ 7,12 bilhões, em 2006,
para US$ 14,83 bilhões entre ja-
neiro e outubro deste ano, com
saldo positivo para o Brasil de
US$ 598 milhões.

O Brasil importa mais produ-
tos de alto valor agregado, co-
mo microprocessadores e de cir-
cuitos impressos e integrados,
além de máquinas e equipamen-
tos diversos. No entanto, nas ex-
portações, segue a lógica da pau-
ta para a Ásia na qual predomi-
nam produtos de baixo valor
agregado, com grande destaque
para minérios brutos ou semi-
manufaturados e para produtos
alimentícios, nos quais soja, car-
nes e açúcar têm importância.

“Eles são bem mais conecta-
dos ao comércio global do que
o Brasil”, ressalta Patriota. Tan-
to é que o comércio exterior da
Asean é aproximadamente cin-
co vezes maior que o brasilei-

ro. Enquanto as transações ver-
de-amarelas estão na casa dos
US$ 383 bilhões a dos asiáticos
chegam a US$ 2 trilhões.

Potencial à vista
Na visão da diplomacia brasilei-
ra, essa relação bilateral tem
grande potencial na busca da
maior diversificação não apenas
de países, mas de produtos e ser-
viços a serem ofertados pelo Bra-
sil. O Itamaraty lista como prin-
cipais atrativos do menu brasilei-
ro as áreas de energia renová-
vel, ciência e tecnologia, além
da possível exportação de políti-
cas de combate à pobreza. Há
perspectivas favoráveis para in-
vestimentos brasileiros em eta-
nol nas Filipinas, Indonésia, Tai-
lândia e Vietnã. Empresas brasi-
leiras como a Vale (que está na
Indonésia e na Malásia) e Em-
braer já atuam na região, o que
ajuda nas negociações. ■

5,4%
foi o crescimento médio
das economias dos países
que integram a Asean
no ano passado.

5,6%
é a expectativa média da
expansão das economias de
Cingapura, Filipinas, Indonésia,
Malásia e Tailândia em 2011.

US$ 14,8 bi
foi a corrente de cómércio com
os países do bloco entre janeiro e
outubro deste ano, com superávit
de US$ 598 mi para o Brasil.

Simone Cavalcanti, de Brasília
scavalcanti@brasileconomico.com.br

Marcello Casal Jr/ABr

Brasil entra na guerra
pelomercado asiático

ECONOMIA... ...EMEXPANSÃO COMÉRCIOBILATERAL

Missão
Empresas brasileiras já brigam
por espaço com chinesas
em áreas como mineração

Para se blindar contra a crise, governo quer ampliar o comércio com
continente e está disposto a brigar por espaço com empresas da China

“No momento
em que países
desenvolvidos
passam por
dificuldades,
a Ásia está com
uma economia
muito dinâmica,
o que nos ajudará
a diversificar
relações comerciais

Antonio Patriota
Ministro das

Relações Exteriores

BRASIL

AntonioPatriota,ministro
derelaçõesexteriores: foco
nodinamismodosasiáticos
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AAseanéosextoparcerio
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volumede intercâmbio
similaraodoJapão
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O governo brasileiro vê no co-
mércio exterior uma outra alter-
nativa de estímulo à economia
— além das apostas já feitas no
mercado interno brasileiro.

Organizada pela Agência de
Promoção às Exportações
(Apex), a missão comercial terá
representantes de grandes em-
presas nacionais como Brasil
Foods, Bauducco, Deca, Loren-
zetti, Papaiz, O Boticário e
Bombril, além de construtoras
que já têm atuação em alguns
países do continente africano
como a Camargo Corrêa, Ode-
brecht, OAS e Queiroz Galvão.

O objetivo é estimular novos
negócios, além dos que já exis-
tem no continente. Desta vez,
além das grandes construtoras
que já tem negócios na região,
da Vale e da Petrobras, estarão
representados os setores de casa
e construção civil, máquinas e

equipamentos e alimentos, bebi-
das e agronegócios. A estimativa
é de que a missão gere US$ 60
milhões em negócios.

Agenda
A missão comercial à África co-
meça hoje e se encerra no dia
30 de novembro. Ela passará
por países como Moçambique,
Angola e África do Sul onde,
além de se reunir com os em-
presários locais, os brasileiros
vão se encontrar com compra-
dores de Botsuana, Namíbia,
Quênia, Tanzânia e Zâmbia.

Em Luanda (Angola), 22 em-
presas participarão do Brasil Ca-
sa Design, evento que tem por
objetivo estimular negócios en-
tre empresários brasileiros e es-
trangeiros e trabalhar a percep-
ção de formadores de opinião
locais sobre a qualidade, a tec-
nologia e o design dos produtos

brasileiros do setor de casa e
construção civil. O ministro vi-
sita Moçambique e Angola e re-
torna ao Brasil na sexta, 25 de
novembro.

Investimentos
O presidente do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), Luciano
Coutinho, afirmou que os inves-
timentos brasileiros na África
não deveriam se limitar às
áreas de infraestrutura, energia
e agricultura. Para ele, os servi-
ços são um setor em que o Bra-
sil ainda tem muito a contribuir
com o desenvolvimento africa-
no, especialmente em áreas co-
mo mercado financeiro e teleco-
municações. Empresas de saú-
de, educação e indústria como
um todo também podem lucrar
no continente, segundo Couti-
nho. ■ Com Simone Cavalcanti

● A missão brasileira começa
hoje e termina no dia 30
de novembro, quarta-feira.

● Moçambique, Angola e África
do Sul serão os países visitados.

● Há encontro com compradores
de Botsuana, Namíbia,
Quênia, Tanzânia e Zâmbia.

● Em Luanda (Angola),
22 empresas participarão
do Brasil Casa Design.

AGENDACOMERCIAL

comercial brasileira volta à África

Governo quer ampliar base exportadora

Henner Frankenfeld/Bloomberg

“

Igo Estrela

O objetivo é ter uma
reserva de recursos
que possam ajudar
os países da região
em situações de crise

A estimativa
é de ssque a
missão brasileira
na África gere
US$ 60 milhões
em negócios

O Brasil busca apoio entre
seus vizinhos na América do
Sul para a criação de um fundo
comum de reservas que possa
ajudar países em situações de
crise. Ministros das finanças e
presidentes de bancos cen-
trais dos países da América do
Sul se reúnem no próximo dia
25 de novembro em Buenos Ai-
res para discutir esse tema, en-
tre outros.

Segundo integrantes do go-
verno brasileiro, as discussões
técnicas sobre a criação desse
fundo evoluíram bastante, mas
ainda não foi tomada uma deci-
são oficial sobre sua criação e
nem detalhado o formato que o
fundo poderia ter.

Medo de contágio
Um dos motivos para a análise
de criação do fundo é o agrava-
mento da crise econômica mun-
dial e a falta de resultados con-
cretos da reunião do G20, reali-
zada no começo de novembro
em Cannes, na França. A falta
de uma resposta contundente à
crise que atinge os países da Eu-
ropa e os Estados Unidos au-
mentou as expectativas em rela-
ção a reunião ministerial da
União de Nações Sul-America-
nas, a Unasul, que acontecerá
na capital argentina.

Em agosto, integrantes da
Unasul discutiram a possibilida-
de de criar um novo fundo ou
ampliar o Fundo Latino-Ameri-
cano de Reservas, conhecido co-
mo Flar. Com recursos de US$ 4
bilhões, originários das reser-
vas de sete países da região, o
fundo tem objetivo de ajudar na-
ções com problemas nos seus
balanços de pagamento — pro-
blema que atinge as nações da
Europa e pelo qual alguns países
da América Latina já passou, in-
cluindo o Brasil. ■ Bloomberg

A ampliação da base exportadora e a inclusão de pequenos empresários
na pauta da exportação brasileira estão na mira do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Segundo a
secretária de Comércio Exterior,Tatiana Prazeres, a ideia é desenvolver
mapas estratégicos de embarques para o exterior por estado. "Vamos
costurar juntos este plano que vai definir ações para os próximos anos com
o objetivo de alavancar o potencial exportador dos estados", disse.ABr

Brasil defende
fundo regional

AMÉRICA LATINA

 Segunda-feira, 21 de novembro, 2011 Brasil Econômico 7

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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