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B ra s i l

Fonte: CNI

Menos competitivo
Participação nas importações totais de cada país – em % do total

Argentina

Perdas em dólar - se fosse mantida a participação de mercado que o Brasil tinha em 2005 - em US$ milhões
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Comércio exterior China e países
ricos tiram espaço em manufaturados

Brasil perde
US$ 5,5 bilhões
de mercado na
América Latina
Sergio Leo
De Brasília

O Brasil, só no ano passado,
deixou de vender US$ 5,5 bilhões
com a perda de espaço no seu
principal mercado, a América La-
tina. O cálculo é da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), em
estudo elaborado a pedido do Va -
lor. O montante equivale a 11%
de tudo que o Brasil vendeu à re-
gião em 2011 e é a diferença entre
o que o país exportou para a re-
gião e o que exportaria se tivesse
mantido a mesma fatia de merca-
do que detinha em 2008. A perda
de competitividade da indústria
brasileira é a maior responsável
pelo mau desempenho do país,
na avaliação da entidade.

Pelo levantamento da CNI, os
bens industriais que mais perde-
ram participação foram automó-
veis, pneus, escavadoras, políme-
ros, tratores, partes e acessórios
para veículos e aços laminados.
Os empresários falam em “carni -
f i c i n a” por parte dos concorren-
tes, que não se resumem à China,

principal ameaça às vendas bra-
sileiras: países como Turquia, Co-
reia, México e até nações ricas co-
mo a Alemanha passam a ocupar
o espaço que antes era do Brasil.

“O problema da perda de com-
petitividade é geral, e leva a um da-
do avassalador: a pauta de comér-
cio de manufaturados do Brasil
com o mundo, que tinha um supe-
rávit da ordem de US$ 10 bilhões
em 2005, em 2011 fechou com um
déficit de US$ 92 bilhões”, disse o
presidente executivo do Instituto
Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lo-
pes. “É uma inversão de US$ 100 bi-
lhões, em seis anos”, enfatizou.

A América Latina é o principal
bloco consumidor dos manufa-
turados do Brasil, e absorve 44%
das exportações brasileiras desse
tipo de produto. As perdas de
mercado latino-americano são
sentidas principalmente nas ven-
das da indústria para a Argenti-
na, onde, segundo a CNI, o Brasil
perdeu três pontos percentuais
em sua fatia de mercado entre
2008 e 2011. Nesse período, ou-
tros países, principalmente Chi-

na e México, avançaram, respec-
tivamente, 3,2 e 0,6 pontos per-
centuais. A Coreia do Sul e até a
União Europeia também avança-
ram no mercado argentino, ga-
nhando espaço antes ocupado
pelas indústrias brasileiras.

Segundo a consultoria Abe -
c e b. c o m , do economista Dante
Sica, a fatia do Brasil nas impor-
tações de manufaturados pela
Argentina caiu de 32% no pri-
meiro semestre de 2011 para
29% no primeiro semestre de
2012, segundo dados do Indec,
o instituto de estatísticas argen-
tino. Nesse período, a Alemanha
elevou sua participação de 6%
para 7%, os Estados Unidos man-
tiveram sua parcela de 11% e a
China teve uma pequena queda,
de 17% para 16%. Os outros seis
principais parceiros da Argenti-
na conseguiram manter sua par-

ticipação e o restante dos forne-
cedores aumentou em um pon-
to percentual, para 20%, a fatia
no mercado vizinho.

A comparação do desempe-
nho do Brasil com outros países
mostra que, mesmo nos merca-
dos para os quais consegue au-
mentar em termos absolutos
suas exportações, o Brasil perde
terreno para concorrentes mais
agressivos: no Peru, um dos mer-
cados hoje mais dinâmicos na
América Latina, o Brasil, no pri-
meiro semestre deste ano, au-
mentou em apenas 2,7% suas
vendas, bem menos que o au-
mento de 21% do Japão e China,
25% do México e quase 50% da
Alemanha, segundo dados da
Comissão de Promoção para Ex-
portação e Turismo (Promperu).

“O real valorizado desviou
uma parte de nossa competitivi-

d a d e”, analisou o diretor de De-
senvolvimento Industrial da CNI,
Carlos Eduardo Abijaldi.

Ele acredita, também, que o
crescimento do mercado interno
no Brasil fez com que muitas em-
presas desistissem de buscar
mercado lá fora e se contentas-
sem com as vendas internas.
“Houve essa válvula de escape”,
comentou. No caso da Argentina,
maior mercado brasileiro de ma-
nufaturados, as barreiras infor-
mais impostas pelo governo lo-
cal também afetaram as vendas e
prejudicaram o desempenho
brasileiro, acredita o diretor da
CNI, que constatou, porém, per-
da de mercado do Brasil nos nove
principais mercados da América
Latina. Apenas na Colômbia e na
Argentina os Estados Unidos não
acompanharam a China, aumen-
tando participação.

A exportação de manufatura-
dos brasileiros à região é forte-
mente influenciada pelo comér-
cio de automóveis, que é afetada
por acordos de livre comércio fir-
mados pelos países vizinhos com
outros e responde às condições
de mercado e à estratégia das
grandes montadoras.

O Brasil tem aumentado as
vendas de autopeças para o mer-
cado argentino, mas aumenta a
importação de automóveis e
vende menos carros. A queda,
em pontos percentuais, da parti-
cipação dos automóveis brasilei-
ros nos mercados chegou a 18,4
no Chile, 16,8 na Venezuela e 4,7
na Argentina, entre 2008 e 2011.
No Peru, a participação brasilei-
ra no mercado de veículos de
transporte coletivo de passagei-
ros caiu, em quatro anos, de
quase 60% para 25%.

Executivos culpam câmbio ainda valorizado e carga tributária
De Brasília

Os empresários afetados pela
perda de espaço nos mercados
da América Latina apontam a
desvalorização do real e as medi-
das recentes de política indus-
trial como necessárias, mas ain-
da insuficientes para recuperar o
terreno perdido. “Um barco que
leva válvulas de petróleo à Vene-
zuela, de São Paulo a Caracas,
com bandeira brasileira, tem um
custo 10% a 15% maior que um
barco da China para lá”, exempli-

fica o presidente do Sindicato
Nacional da Indústrias de Com-
ponentes para Veículos Automo-
tores (Sindipeças), Paulo Butori.
“Perdemos para a China, para a
Coreia, para a Índia” diz.

Para recuperar a competitivi-
dade perdida, a indústria neces-
sitaria de uma cotação de pelo
menos R$ 2,60 por dólar, calcula
Butori. O câmbio é ainda visto co-
mo vilão entre os empresários,
que apontam outros obstáculos
não enfrentados pelos concor-
rentes, como a carga tributária e

custo da energia. “Ao montar
uma nova usina de laminados
planos, a tonelada adicional de
aço sairia por US$ 1,8 mil aqui,
US$ 1 mil na Índia e US$ 550 na
C h i n a”, diz o vice-presidente-
executivo do Instituto Aço Brasil,
Marco Polo de Mello Lopes.

O executivo do IBS acredita
que as medidas de desoneração
de impostos e facilitação de in-
vestimentos anunciadas nos últi-
mos meses pelo governo vão pelo
caminho certo. “O problema é o
timing”, ressalva. Os setores mais

afetados pela concorrência es-
trangeira são obrigados a enfren-
tar competidores beneficiados
por instrumentos bem mais po-
derosos, compara Mello Lopes.

“Estamos aqui pedindo para
renovar o Reintegra, que nos de-
volve 3% do faturamento das ex-
portações, e a China, que tem um
rebate de 7%, discute aumentar
para 17%”, diz. “Com o excedente
na produção de aço mundial de
526 milhões de toneladas, as em-
presas deixam de lado práticas
tradicionais e partem para a car-

n i f i c i n a”, queixa-se.
O Reintegra, criado com o Pla-

no Brasil Maior, devolve aos ex-
portadores o equivalente a 3%
do valor exportado, como com-
pensação pelos impostos indire-
tos cobrados durante a cadeia
de produção. Para alguns seto-
res, foi um alívio, que, no entan-
to, tem data para acabar: dezem-
bro deste ano.

“Vínhamos perdendo algum
mercado para a China e Bielorús-
sia. Com o câmbio que foi de R$
1,60 a R$ 2,10, e a desoneração de

impostos no setor, a situação me-
lhorou”, diz um dos poucos oti-
mistas entre produtores de ma-
nufaturas, José Antônio Martins,
da M a r c o p o l o, presidente da As-
sociação Nacional de Carrocerias
de Ônibus (Fabus).

Martins calcula que, em 2012,
serão exportadas 20% a mais em
carrocerias de ônibus, com um
aumento de 103% no primeiro se-
mestre em relação ao segundo,
mas diz que, em países como o Pe-
ru e o Chile, o setor segue perden-
do mercado para a China. (SL)

Marcelo Neri promete
gestão “p l u ra l ” no
comando do Ipea
Chico Santos
Do Rio

“Falso debate”, foi como o eco-
nomista carioca Marcelo Neri,
49, confirmado ontem como o
novo presidente indicado do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) definiu a discus-
são que se seguiu à sua indica-
ção para o cargo pelo ministro
da Secretaria de Assuntos Estra-
tégicos (SAE), Wellington Morei-
ra Franco, pouco depois que o
economista Marcio Pochmann
deixou o cargo, em junho, para
disputar a Prefeitura de Campi-
nas pelo PT. Em entrevista ao Va -
lor, Neri prometeu “uma gestão
plural”, com ênfase “na eficiên-
cia e na meritocracia”, enfren-
tando “o desafio de subsidiar to-
dos os ministérios” na definição
de políticas públicas.

“No Ipea você não está atuando
para um clube. A analogia é a sele-
ção brasileira [de futebol]. Não é o
Fluminense [do Rio] ou o Guarani
[de Campinas]”, disse o novo presi-
dente do Ipea. A analogia futebo-
lística feita por Neri foi a propósito
do teor dos debates que se segui-
ram à sua indicação e que ele con-
siderou “uma coisa muito clubísti-
c a”. Ele disse que foi rotulado de
“neoliberal” e de ser “de direita”
apenas por ter iniciado sua carrei-
ra acadêmica na PUC-Rio, universi-
dade identificada com o pensa-
mento econômico liberal ortodo-

xo, onde fez sua graduação e o
mestrado em economia.

“Acho que é um falso debate.
Eu trabalho com desigualdade e
com redução da pobreza e enten-
do que essas são questões da es-
querda. Mas não abro mão da efi-
ciência, não abro mesmo”, afir-
mou. Neri ressaltou que seu
orientador no curso de doutora-
do na Universidade de Princeton
(EUA), David Card, recebeu um
prêmio por seu trabalho de-
monstrando que o salário míni-
mo não reduzia o emprego, tese
até então consagrada pelo pen-
samento econômico ortodoxo.

Ele lembrou também que a
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
onde trabalha desde janeiro de
2000, após ter passado sete anos
no próprio Ipea, é outra casa re-
conhecida como um centro de
pensamento liberal, mas que
nem por isso deixa de ter nos
seus quadros economistas de
perfil heterodoxo, como o pró-
prio atual ministro da Fazenda,
Guido Mantega, e o senador pe-
tista Eduardo Suplicy.

Embora hoje seja conhecido
principalmente por seus traba-
lhos relacionados com estudos
da pobreza e, mais recentemen-
te, com estudos sobre a partici-
pação da nova classe média na
economia brasileira, tema do
seu último livro, Neri tem tam-
bém um viés de macroecono-
mista, tanto que um dos exami-
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Marcelo Neri, novo presidente do Ipea, disse que seu desafio no comando do órgão é “subsidiar todos os ministérios”

nadores da sua banca de mestra-
do foi o atual presidente do
Federal Reserve (FED), o Banco
Central americano, Ben Bernan-
ke. Agora no Ipea ele disse
que precisará fazer “o resgate
desse lado de macroeconomis-
t a” para que possa lidar e
estimular igualmente todas as
vocações do órgão.

Apesar de sua indicação ter
despertado esperanças no nú-
cleo carioca do Ipea, justamente
aquele historicamente mais afi-
nado com as questões macroe-
conômicas, que se sentiu margi-
nalizado na instituição desde
que Pochmann, da Universidade

de Campinas (Unicamp) assu-
miu o cargo, em 2007, Neri pre-
feriu um posicionamento politi-
camente distanciado da disputa,
mandando um recado para os
funcionários do órgão.

“O importante não é o que o
Ipea pode fazer por você, seja ca-
rioca ou de Brasília [onde está o
outro grande núcleo da institui-
ção]. Os recursos têm de ir para
onde os retornos para a socieda-
de sejam maiores”, afirmou Neri,
ressaltando que até ontem,
quando seu nome foi publicado
no Diário Oficial da União, evi-
tou falar com as pessoas do Ipea,
mesmo aquelas que são suas

amigas, para não por “o carro na
frente dos bois”.

“Acredito muito em gestão
por resultados. É uma maneira
de diminuir a politização e au-
mentar a efetividade”, disse o
novo presidente do Ipea. Ele
substituirá a economista Vanes-
sa Petrelli, da Unicamp como
Pochmann, que assumira interi-
namente o cargo em junho. Neri
disse entender que os progra-
mas de combate à pobreza que
traçou para a prefeitura do Rio
de Janeiro e o governo do Estado
foram mais importantes para
sua escolha do que os estudos
sobre a nova classe média.

. va l o r .com.br

Tra ba l h o
Bancários podem
entrar em greve
Os bancários podem ser a
próxima categoria a entrar em
greve para ter as reivindicações
atendidas. O Comando Nacional
dos Bancários e a Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban)
já tiveram quatro rodadas de
negociação, mas segundo o
diretor do sindicato dos
bancários de Brasília, Eduardo
Araújo, “falta disposição” dos
bancos em atender às
reivindicações da categoria.
Nesta terça-feira, no dia dos
bancários, a Fenaban vai
apresentar a contraproposta
para os funcionários.

va l o r. c o m . b r/u /2 8 0 5 2 96

Comércio exterior
Balança tem superávit
de US$ 2,5 bi no mês
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 392
milhões na quarta semana de
agosto, resultado da diferença
entre US$ 4,804 bilhões em
exportações e US$ 4,412 bilhões
em importações. No acumulado
do mês, o saldo da balança
comercial é de US$ 2,522 bilhões.
Já no ano o resultado das
transações comerciais brasileiras
é superavitário em US$ 12,467
bilhões, informou o Ministério do
Desenvolvimento. No mesmo
período do ano passado o saldo
da balança comercial era positivo
em US$ 19,229 bilhões.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A4.




