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B ra s i l

Comércio exterior Manufaturados respondem, sozinhos, por um déficit de US$ 18 bilhões com os americanos

Missões ajudam EUA a elevar vendas ao Brasil
LUIS USHIROBIRA/VALOR

O governador da Flórida, Rick Scott, que acompanhou missão de empresários do Estado ao Brasil, em outubro: “país mais importante” para os empresários

Rodrigo Pedroso
De São Paulo

Em 2011, cinco missões comer-
ciais de governos dos Estados Uni-
dos visitaram o Brasil em busca de
novos consumidores. Os Estados
de Indiana, Flórida, Massachusetts,
Arkansas e Louisiana procuraram
o país visando aumentar a pene-
tração de seus produtos e contri-
buíram para o aumento de 25,4%
das vendas americanas de janeiro
a novembro em comparação com
o mesmo período de 2010, quan-
do saíram de US$ 24,8 bilhões
para US$ 31,1 bilhões, de acordo
com dados do Ministério do De-
senvolvimento Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC).

Mesmo com um aumento maior
nas exportações (36,4%), em nú-
meros absolutos, o déficit do Brasil
na balança comercial com os EUA
subiu US$ 150 milhões e ficou em
US$ 7,9 bilhões no período, o
maior entre todos os déficits que o
país acumula com parceiros co-
merciais. Depois dos EUA, é com a
Alemanha (com US$ 5,7 bilhões) e
a Coreia (com US$ 4,9 bilhões) que
o Brasil registra os maiores saldos
negativos no comércio exterior. Há
três anos, o Brasil tinha superávit
com os americanos.

De acordo com estimativas da
Câmara de Comércio Americana
(Amcham), a balança de 2011 fe-
chou deficitária para o Brasil em
quase US$ 10 bilhões. Para o CEO
da câmara, Gabriel Rico, a maio-
ria da importação é de manufatu-
rados. “Esses produtos represen-
tam 90% do que é comprado pelo
Brasil”, afirmou. De janeiro a no-
vembro, a venda desses produtos
brasileiros aos Estados Unidos
cresceu 16%, alcançando U$$ 10,5
bilhões. Por outro lado, os ameri-
canos venderam US$ 28 bilhões
de manufaturados para o país,
um aumento de 24% em relação
ao mesmo período de 2010.

As missões, no entanto, têm
um efeito complementar, de
abrir caminho para investimen-
tos, segundo Rico. “Essas delega-
ções vêm chefiadas pelo gover-
nador, geralmente. Isso mostra
que o Brasil é prioridade no in-
vestimento do setor privado
a m e r i c a n o,” disse. Prova disso é
uma missão que passou por três
cidades americanas (Charlotte,
Miami e Houston), em novem-
bro, que ajudou empresários a
investirem no Brasil.

No fim de outubro, o governa-
dor da Florida, Rick Scott, chefiou
uma missão ao Brasil. O foco do Es-

tado americano foi claro: aumen-
tar as vendas para o que Scott clas-
sificou como “o país mais impor-
tante para a Flórida”. Em 2010, o
Estado vendeu US$ 13,7 bilhões a
brasileiros, de acordo com levan-
tamento da Florida Enterprise,
empresa público-privada que au-
xilia os americanos a aumentar o
comércio internacional de seus ne-
gócios. Em contrapartida, o Brasil
vendeu US$ 2,1 bilhões em produ-
tos ao Estado. A previsão é que a
corrente de comércio tenha au-
mentado 25% em 2011.

Para o coordenador de análise

econômica de comércio exterior
da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), Fa-
brizio Panzini, a presença de pro-
dutos americanos no país deve se
intensificar. “A vinda do presi-
dente Obama para o Rio de Janei-
ro em março foi um indício disso.
A internacionalização das gran-
des empresas sempre foi uma
fonte importante de recursos pa-
ra os Estados Unidos, ainda mais
em tempo de estagnação econô-
mica como o que eles estão pas-
sando. Essas missões mostram a
estratégia de comércio exterior

americano, que pretende dobrar
as exportações para o Brasil em
dez anos”, afirmou.

Os grupos de produtos mais im-
portados pelo Brasil são os ligados
a máquinas, aparelhos e instru-
mentos mecânicos, que somaram
US$ 6,36 bilhões de janeiro a no-
vembro, e derivados de petróleo e
biocombustível, com US$ 6,35 bi-
lhões. O aumento de 40% do se-
gundo grupo em relação ao mes-
mo período de 2010, no entanto, é
reflexo da alta do preço do petró-
leo no mercado internacional. O
terceiro grupo testá ligado à ma-

nufatura: material elétrico, eletrô-
nico e de comunicação, com US$ 2
bilhões e alta de 20,5%.

Com um montante menor,
adubo e algodão tiveram desta-
que no crescimento das importa-
ções. O primeiro aumentou 99%,
chegando a US$ 731 milhões, pu-
xado pela safra recorde de grãos
esperada para o país em 2011. O
segundo saiu de um patamar de
US$ 36 milhões para US$ 365 mi-
lhões. Segundo Rodrigo Branco,
economista da Fundação Centro
de Estudos de Comércio Exterior
(Funcex), o preço do algodão

americano está competitivo no
mercado internacional e ganhou
espaço no Brasil.

A tendência, no entanto, é que
a pauta da corrente de comércio
entre os dois países permaneça
com predominância de importa-
ções de produtos com maior va-
lor agregado. “Vamos continuar
deficitários, pois a economia de-
les está estagnada, com menos
espaço para o consumo dos pro-
dutos brasileiros. Ao mesmo
tempo, a economia brasileira es-
tá em expansão, sob uma base de
consumo interno. Esse quadro
não deve se alterar no curto pra-
z o”, disse Branco.

Do outro lado, as exportações
brasileiras de janeiro a novem-
bro de 2011 ficaram concentra-
das em derivados de petróleo e
biocombustível, que somaram
US$ 5,1 bilhões ante US$ 3,3 bi-
lhões do ano anterior. A alta
mais expressiva foi de ferro e
aço, que passou de US$ 1,2 bi-
lhão para US$ 3,1 bilhões, fir-
mando-se como o segundo pro-
duto mais vendido. O café teve
alta de 71%, chegando a US$ 1,7
bilhão. Máquinas, aparelhos e
instrumentos mecânicos cresce-
ram 30% (US$ 2,3 bilhões), o que
representa uma inserção de ma-
nufaturados brasileiros no mer-
cado americano maior do que o
registrado em outros países, se-
gundo Gabriel Rico. “Exporta -
mos 46% de manufaturados. São
comercializados cerca de 11 mil
itens entre os dois países, o que
mostra um comércio dinâmico.
Para a China, por exemplo, 85%
dos produtos vendidos pelo Bra-
sil são básicos”, afirmou.

Fabrizio Panzini lembra que
até 2004 o Brasil era superavitá-
rio na balança de manufaturados
com os Estados Unidos. O “efeito
C h i n a” acabou mudando o cená-
rio do comércio internacional
brasileiro, que hoje é baseado na
venda de commodities (ver ma-
téria abaixo). “A pauta do Brasil
com os EUA mudou substancial-
mente. Hoje vendemos menos
manufaturados do que no come-
ço da década, porque as empre-
sas americanas que produziam
aqui mudaram para a China. Por
outro lado, o Brasil perdeu com-
petitividade e carece de uma po-
lítica cambial que dê melhores
condições à indústria. Os países
do leste asiático perceberam que
para se industrializarem precisa-
riam de um câmbio estável e
competitivo, e é isso o que se vê
hoje nos países daquela região.”

Fonte: MDIC. * Acumulado de janeiro a novembro. ** Itens que caíram

Os cinco mais
Brasil exporta commodities e compra manufaturados dos EUA – em US$ bilhões
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Exportação cresce mais
Brasil é superavitário no comércio com China, União Europeia e América Latina – em US$ bilhões
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Com China e UE,
básicos garantem
saldo positivo
De São Paulo

Ao contrário da balança co-
mercial com os Estados Unidos,
com outros três destinos de ex-
pressão (China, União Europeia e
América Latina) o Brasil tem sal-
do positivo. Enquanto produtos
primários se valeram da alta ge-
neralizada de preços no mercado
internacional e do aumento no
volume da produção, fazendo os
brasileiros registrarem superávit
na balança, o país aumentou a
compra de produtos com maior
densidade tecnológica.

A China se firmou em 2011 co-
mo o maior parceiro comercial
do Brasil. O bom preço no merca-
do internacional e os investi-
mentos no crescimento da pro-
dução fizeram de minérios e soja
os campeões na pauta de expor-
tação para os chineses. Os brasi-
leiros venderam US$ 18,2 bilhões
em minério de janeiro a novem-
bro do ano passado, crescimento
de 55,2% em relação aos onze
meses de 2010. A soja também
teve aumento significativo no
mesmo período (47,8%) e somou
US$ 10,5 bilhões.

O destaque em 2011 ficou por
conta do açúcar e do algodão. O
primeiro, com cotação atrativa,
foi um dos responsáveis pelo au-
mento do preço do etanol neste

ano no Brasil, já que parte maior
da safra de cana foi direcionada
à produção do açúcar. Os chine-
ses compraram US$ 1,2 bilhão
do produto, mais do que o do-
bro dos US$ 491 milhões regis-
trados no em 2010. As cifras dei-
xaram o açúcar como o quarto
produto mais procurado. O al-
godão também teve salto signi-
ficativo: passou de US$ 137 mi-
lhões para US$ 504 milhões em
vendas para o país asiático.

A pauta de exportações para a
União Europeia seguiu a ten-
dência, com predominância de
commodities. Minério de ferro
(com vendas de US$ 8,3 bilhões
e alta de 44,6%), café US$ 3,9 bi-
lhões e alta de 55%) e ração ani-
mal (feita a partir do farelo de
soja, com US$ 3,7 bilhões e cres-
cimento de 19,2%), são os três
produtos que mais entraram no
mercado europeu.

A alta mais considerável foi em
ferro e aço (total de US$ 2,2 bi-
lhões, com crescimento de 98,4%),
seguido do açúcar (US$ 768 mi-
lhões, alta de 71%). Em contrapar-
tida, produtos com maior valor
agregado perderam mercado. Ae-
ronaves e peças, automóveis e pe-
ças e calçados venderam menos
28,2%, 47,1% e 24,6%, respectiva-
mente, do que em 2010.

A única região que quebra um

pouco a lógica de exportação de
commodities e importação de pro-
dutos com maior valor agregado
na balança brasileira é a América
Latina. Automóveis e peças são o
carro chefe, com vendas de US$
10,5 bilhões e aumento de 19,2%
em relação a 2010. Máquinas, apa-
relhos e instrumentos mecânicos
cresceram 21,9%, atingindo US$
5,9 bilhões. Até derivados de pe-
tróleo e biocombustíveis, que fo-
ram beneficiados por aumento de
preço, ganharam também volume
maior de exportação, aumentan-
do 134,5% e indo a US$ 4,1 bilhões.
Além do crescimento desses itens,
o acréscimo de 35,6% na venda de
elementos químicos e metais ra-
ros, que somaram US$ 411 mi-
lhões, também chamaram a aten-
ção. O açúcar perdeu espaço na re-
gião, com as vendas caindo 46,2%.

Nas importações, o quadro ge-
ral se inverte. O Brasil comprou
da China US$ 9,05 bilhões em
material elétrico, eletrônico e de
comunicação até novembro de
2011, número 22,1% maior do
que no acumulado de janeiro a
novembro de 2010. Máquinas,
aparelhos e instrumentos mecâ-

nicos passaram para US$ 6,2 bi-
lhões, com alta de 22,6%. O cres-
cimento mais sensível foi a im-
portação de automóveis e peças
(118%), chegando a US$ 1,3 bi-
lhão, sendo o terceiro item mais
procurado pelos brasileiros.

A safra recorde de grãos espe-
rada para 2011 contribuiu para o
incremento de 257% na importa-
ção de adubo, que foi de US$ 519
milhões. E enquanto o país ven-
deu mais algodão, aumentou,
em contrapartida, a compra de
vestuário, que passou de US$ 388
milhões para US$ 612 milhões.
Situação similar é a da borracha,
usada na fabricação de carros,
que passou de US$ 316 milhões
para US$ 507 milhões.

A pauta de produtos vendidos
pelos países da União Europeia
não difere muito da chinesa, mas
tem maior densidade tecnológica.
Máquinas, aparelhos e instrumen-
tos mecânicos somaram US$ 10,4
bilhões, um aumento de 24,6%. O
Brasil também comprou mais au-
tomóveis e peças: US$ 4,8 bilhões,
com alta de 36,6%. Material elétri-
co, eletrônico e de comunicação fi-
cou em terceiro lugar na balança,

com as importações subindo
29,5% e chegando à quantia de
US$ 3,8 bilhões, seguido de perto
por produtos farmacêuticos
(US$ 3,3 bilhões e alta de 16,6%).

Importantes parques indus-
triais de carros no continente
americano, Argentina e México
são polos exportadores de auto-
móveis e peças, que ficaram em
primeiro lugar nos itens importa-
dos da região pelo Brasil no ano
passado. Ao todo, as compras fo-
ram da ordem de US$ 8,5 bilhões,
um aumento de 21,5% em relação
ao acumulado de janeiro a no-
vembro de 2010. No entanto, as
commodities continuam sendo
os itens que mais pesam nessa ba-
lança. Cobre (US$ 2,3 bilhões,
com alta de 18,8%), cereais (US$
2,1 bilhões, com alta de 30%) e
minérios (US$ 1,2 bilhão, com al-
ta de 12,4%) estão entre os dez
produtos mais requisitados do
mercado latino americano. Os
crescimentos mais sensíveis fo-
ram registrados em alumínio, de
US$ 212 milhões para US$ 510
milhões e leite, ovos e derivados,
que passou de US$ 237 milhões
para US$ 509 milhões. (RP)

Defesa comercial
País renova proteção
para brinquedos
Os brinquedos e o pêssego
ganharam mais um ano de
proteção adicional contra
importados, segundo decisão da
Câmara de Comércio Exterior
(Camex) publicada na sexta-feira
no "Diário Oficial da União".
Conforme decisão aprovada
pelos sócios do Brasil no
Mercosul, há duas semanas, o
governo brasileiro foi autorizado
a prorrogar por mais um ano o
aumento de tarifas aplicados no
país contra importações de
pêssego (in natura e em calda) e
brinquedos, para 35%.
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Tra ba l h o
Alta real do mínimo
foi de 66% desde 2002
O Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese)
calcula que desde 2002 o salário
mínimo teve crescimento nominal
de 211%, saltando de R$ 200
para os R$ 622 a partir de hoje.
Descontada a inflação do
período, o ganho real foi 65,96%.
Nota técnica do Dieese estima
que o novo mínimo é “o maior
valor real da série das médias
anuais desde 1984”. Segundo o
Dieese, 48 milhões de pessoas
têm rendimento referenciado
pelo salário mínimo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30, 31 dez. 2011, e 1, 2 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A4.




