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Os dados da balança comercial
entre Brasil e Bolívia seguem fa-
voráveis apenas para o país an-
dino, que aumentou em 37,61%
suas vendas de gás nos sete pri-
meiros meses de 2012 contra o
registrado no mesmo período
do ano anterior, segundo dados
do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC).
No período, o saldo acumula-

do pelo Brasil — diferença entre
importações e exportações — é
deficitário em US$ 1,10 bilhões.
Contudo, analistas consultados
pelo BRASIL ECONÔMICO apontam
que esse resultado não significa
de fato uma necessidade laten-
te do Brasil pelo produto.
“Existe mais um dever em

cumprir umcontrato comaBolí-
via, cujoobjetivoéajudar suaeco-
nomia, do que a necessidade por
gás”,diz opresidentedaAssocia-
çãodeComércio Exterior doBra-
sil, José Augusto de Castro, lem-
brando que o acordo foi firmado
naeraFernandoHenriqueCardo-
so,quandooBrasil se comprome-
teua importar 30milhõesdeme-
tros cúbicos de gás por dia. Com
esse auxílio econômico, Castro
lembra que o Brasil esperava au-
mentar também a venda de seus
produtos. O que não aconteceu.
Quanto a possível entrada do

vizinho no Mercosul, Castro
não se mostra otimista. Para
ele, não deve haver melhoras
significativas no saldo comer-
cial para o Brasil.
“ABolívianão temumaecono-

mia forte por ser um dos países
mais pobres da América Latina.
Isso faz com que não tenhamos
boas perspectivas”, explica. ■

Determinada a fazer com que o
comércio exterior seja um dos
pilares para alavancar o cresci-
mento do país no médio e longo
prazos, a presidenteDilmaRous-
seff incumbiu seus ministros a
retomar umdos princípios bási-
cos da Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex): traçar estraté-
gias consistentes para maior in-
serção do Brasil no mercado in-
ternacional. “Há a clara percep-
ção de que é possível fazer mais
em busca da expansão do nosso
comércio”, disse ao BRASIL ECO-
NÔMICO o porta-voz do Ministé-
rio das Relações Exteriores, To-
var Nunes. “E temos de discutir
qual a melhor forma de fomen-
tar isso: semais crédito ou ênfa-
se em acordos comerciais sejam
bilaterais ou em bloco”.
Nesse sentido, o governo bra-

sileirovêuma janela deoportuni-
dade para voltar a negociar o
acordo entre Mercosul e União
Europeia, cujas discussões esta-
vam adormecidas há dois anos
em razão do recrudescimento da
crise naquela região. A proposta
será posta à mesa hoje pelo mi-
nistro Antonio Patriota durante
o Conselho de Ministros, que se
reúne pela primeira vez desde o
início da gestão de Dilma.
O Brasil quer aproveitar a

presidência do Mercosul, que
termina no início de dezem-
bro, para tentar aparar as ares-
tas com os europeus e dar um
passo adiante. Em 2010, houve
a tentativa de retomar as trata-
tivas, mas houve impasse co-
mandado pela França na ques-
tão da liberalização agrícola. O
Itamaraty vê agora uma situa-
ção mais favorável às negocia-
ções, uma vez que um acordo
dessamagnitude pode, inclusi-
ve, ser favorável aos europeus.
De um lado, pelo próprio inte-
resse no aumento do fluxo de
investimento entre todos os
países envolvidos. Por outro, a
adesão da Venezuela aoMerco-
sul traz uma expansão do mer-
cado de consumo da região no
qual os produtos não terão pro-
blemas em desembarcar. Se-
gundo Nunes, há disposição de
sentar novamente para exami-
nar os caminhos mais adequa-

dos para uma finalização do
acordo no futuro.
“E até o cacife do Brasil mu-

dou nesses 11 anos desde que
as negociações tiveram início.
Somos outro país”, disse, res-
saltando que muitos países
têm mostrado grande interes-
se em interagir com o Brasil.
Ele lembra que, mesmo com a
suspensão temporária do Para-
guai para as decisões em bloco
não alteram as tratativas, uma
vez que as preocupações da-
quele país já estão contempla-
das na proposta.
Diante da estratégia agressi-

va da China, que tem um olhar
e uma tomada de posição em
praticamente todas as partes do
mundo, Nunes é taxativo: “Não
hámais espaço para hesitação”.
“Se eles estão na África ou no
Caribe, em lugar de disputas, va-
mos juntos”, disse ele, que jun-
to com o presidente do Banco
Central, Alexandre Tombini,
elaborou minuta para a criação
da Camex, em 1995.
Essas decisões, assim como os

planos de como aproveitar me-
lhor o potencial comprador dos
países árabes e de outros asiáti-
cos que vêm apresentando alto
dinamismoeconômico, serão to-
madas de forma coordenada pe-
los ministros da Camex. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




