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B ra s i l

Impacto da crise 
Exportação e importação brasileira por países e blocos selecionados de janeiro a agosto de 2012 - em US$ bilhões

Fonte: Mdic 

US$ 2,79 bilhões

é o déficit do Brasil com 
os americanos de janeiro 
a agosto deste ano. 
No mesmo período de 
2011 o saldo negativo 
foi US$ 5,46 bilhões

Variações em relação a jan-ago/11 - em %

EUA

Export. Import.

13,4% -2,3%

18,6 21,3

Argentina

12,0 

Export. Import.

10,3

-18% -6,1%

Mercosul

15,2 

Export. Import.

11,9

-16,2% -4,3%

União Européia

32,7 

Export. Import.

31,6

-7,4% 4,8%

África

7,6 

Export. Import.

9,8

0 -4,5%

Europa Oriental

2,8
Export. Import.

2,3

-31,7% -28,2%

Oriente Médio

7,0

Export. Import.

4,9

-12,9% 26,1%

China

Export. Import.

29,1 22,2

0,3% 5,8%

Ásia
49,6

Export. Import.

46,3

1,1% -1,1%

Total

Export. Import.

147,4

-3,7% 0,5%

160,6

Comércio exterior Déficit com os
americanos persiste, mas tem queda

Exportação
cresce para os
EUA e cai para
o Mercosul
Marta Watanabe
De São Paulo

De janeiro a agosto as exporta-
ções brasileiras para os Estados
Unidos ultrapassaram as desti-
nadas para o bloco do Mercosul,
com mais de US$ 3 bilhões de di-
ferença. O último ano cheio em
que os americanos compraram
mais produtos brasileiros que os
parceiros do bloco foi em 2008,
última vez em que o Brasil ainda
tinha superávit na balança com
os Estados Unidos. Desde então o
Brasil vem tendo déficits crescen-
tes com os americanos.

De janeiro a agosto deste ano as
exportações para os EUA aumen-
taram — petróleo, produtos de fer-
ro e aço e etanol estão entre os
itens que mais ajudaram —13,4% e
as vendas para os países do Merco-
sul, com o efeito Argentina, caíram
também 16,2%. A queda de venda
aos argentinos foi de 18%.

O desempenho, porém, ainda
não foi suficiente para o Brasil vol-
tar a ter superávit com os america-
nos, embora o déficit tenha se re-
duzido dos US$ 5,4 bilhões de ja-
neiro a agosto do ano passado pa-
ra US$ 2,8 bilhões nos mesmos me-
ses deste ano. Em igual compara-
ção, os embarques para a União
Europeia tiveram queda de 7,4%,
com superávit caindo de US$ 5,1
bilhões para US$ 1,1 bilhão. Os da-
dos são do Ministério do Desenvol-
vimento (Mdic).

Para José Augusto de Castro,
vice-presidente da Associação
Brasileira de Comércio Exterior
(AEB), a exportação aos america-
nos deve manter a tendência
atual e terminar o ano à frente
dos embarques ao Mercosul. “O
ritmo da exportação aos EUA não
deve mudar muito e as dificulda-
des com a Argentina certamente

não irão ser solucionadas logo.”
A fatia ainda considerável de

manufaturados na pauta de ex-
portação brasileira para os Estados
Unidos ajudou a elevar os embar-
ques aos americanos, diz Rodrigo
Branco, economista da Fundação
Centro de Estudos do Comércio
Exterior (Funcex). “A queda da ex-
portação brasileira de manufatu-
rados foi menor que a dos básicos
e a dos semimanufaturados. Isso
também contribuiu para o melhor
desempenho do comércio com os
Estados Unidos.”

De acordo com dados do Mdic,
a exportação total do Brasil de
manufaturados caiu, de janeiro a
agosto, 1,9% em relação ao mes-
mo período do ano passado. Na
mesma comparação os embar-
ques de básicos e de semimanufa-
turados tiveram redução de 3,8%
e 9,1%, respectivamente. As ex-
portações para os americanos,
porém, tiveram comportamento
diferente. De janeiro a julho deste
ano, a venda de manufaturados
aos americanos cresceu 21,4% em
relação aos sete primeiros meses
do ano passado enquanto básicos
tiveram alta de 13,82% e os semi-
manufaturados, de 7,8%.

A exportação de manufatura-
dos dentro da pauta de exporta-
ção brasileira aos americanos
tem fatia representativa, de 46%.
Os Estados Unidos compram 15%
do total de manufaturados em-
barcados pelo Brasil.

Branco lembra, porém, que esse
desempenho já foi bem melhor.
Em 2005, segundo levantamento
da Funcex, os americanos compra-
vam um quarto dos manufatura-
dos exportados pelo Brasil e essa
classe de produtos representava
72% da vendas brasileiras aos EUA.
Mais do que isso, lembra Branco,
os produtos brasileiros perderam

espaço no total das importações
americanas, caindo de 1,51% em
2005 para 1,27% em 2010.

As exportações aos americanos
atualmente estão crescendo, na
verdade, muito ancoradas no pe-
tróleo, diz Castro. Com aumento
de 25% na venda brasileira aos
americanos até agosto, o petróleo
representa um quarto da pauta
de exportação aos EUA. Logo de-
pois vêm os produtos semimanu-
faturados de ferro ou aço e, de-
pois, o etanol, cujos embarques
aumentaram de US$ 230,7 mi-
lhões de janeiro a agosto de 2011
para US$ 712,9 milhões no mes-
mo período deste ano.

Na verdade, analisa Branco, o
desempenho do petróleo está
muito mais ligado a uma questão
política do que comercial. A expor-
tação brasileira está relacionada à
decisão americana de privilegiar
as importações brasileiras e redu-
zir a dependência de fornecimen-
to pelo Oriente Médio.

O desempenho com os EUA,
acredita, o economista Silvio Cam-
pos Neto, da Te n d ê n c i a s Consulto -
ria, está relacionada à economia
americana, que deve crescer 2%
neste ano. Ele lembra, porém, que
o crescimento da exportação não
está acompanhado por diversifica-
ção e um problema da grande re-
presentatividade do petróleo nas
vendas aos EUA está na volatilida-
de das condições de negociação.
“Uma queda de preços afeta rapi-
damente o valor das exportações. “

Na OMC, Washington reclama do
aumento de tarifas feito pelo Brasil
Assis Moreira e Sergio Leo
De Genebra e de Brasília

O governo dos Estados Unidos
acusou o Brasil e a Argentina de
quebrarem compromisso interna-
cional com a elevação das barrei-
ras nas importações, ainda mais
num momento que Washington
considera especialmente delicado
para a economia mundial.

O embaixador americano na
Organização Mundial de Comér-
cio (OMC), Michael Punke, disse
que os EUA estão “extremamente
preocupados” em ver a ação do
Brasil e Argentina, estimando que
isso complica ainda mais esforços
de negociação em Genebra para
desbloquear a Rodada Doha.

“Estou perplexo porque eles es-
tão se movendo nessa direção”,
afirmou ontem, numa coletiva à
imprensa, em Genebra. Sem sur-
presa, o representante americano
considerou “extremamente desa-
pontador ” o anúncio pelo Brasil de
elevar em 25% as alíquotas de im-
portação de cem produtos, in-
cluindo siderúrgicos, autopeças,
pneus e químicos. Para Punke, o
que o Brasil e a Argentina estão fa-
zendo é “inconsistente com os
compromissos no G-20”, dos quais
fazem parte, para evitar novos obs-

táculos ao comércio internacional.
Os americanos dizem não en-

tender como Brasília impõe mais
taxa sobre químicos, por exem-
plo, levando em conta que isso
vai causar custos adicionais para
produtores brasileiros.

Exportadores dos EUA estão
sentindo mais dificuldades. Suas
exportações caíram 1% no mês
passado, depois de queda de 1,2%
no mês anterior. As vendas para a
zona do euro caíram 6,6% na com-
paração com o mês anterior e se es-
tagnaram para a China.

Por sua vez, o embaixador brasi-
leiro na OMC, Roberto Azevedo,
defendeu a medida brasileira. “To -
dos, em algum momento, adotam
medidas que não são do gosto dos
parceiros comerciais. Há países
que nessa situação de dificuldades
econômicas estão caminhando na
direção de aumento dos dispên-
dios de subsídios distorcivos em
agricultura, que causarão prejuí-
zos ainda maiores aos agricultores
brasileiros”, disse, em referência a
futura Lei Agrícola dos EUA.

Azevedo reiterou ontem que as
medidas brasileiras estão dentro
das regras acertadas na OMC. “Não
há motivo para nenhuma reclama-
ção da parte de qualquer país.”

O Itamaraty também minimi-

zou a queixa de Punke. “É uma ma-
nifestação isolada e não reflete a
boa relação e o entendimento dos
dois governos em questões econô-
micas, financeiras e comerciais”,
disse o porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores, Tovar Nunes.

O Itamaraty classifica a relação
com os EUA como a “mais densa”
entre os interlocutores do Brasil.
Somam 18 os mecanismos de diá-
logo em temas variados. Em reu-
niões informais, os dois países
vêm, ainda, discutindo que fazer
em relação ao contencioso do al-
godão, pelo qual a OMC determi-
nou serem ilegais os subsídios
americanos ao setor e autorizou o
Brasil a retaliar, caso não sejam re-
tirados. Para os diplomatas brasi-
leiros, o tom acusador adotado por
Punke é comum em discussões na
OMC, mas não reflete as conversas
mantidas pelos dois governos.

Enquanto os EUA planejam le-
vantar o problema em algum co-
mitê normal na OMC, para marcar
sua posição sobre a alta de tarifas
no Brasil, no caso da Argentina os
americanos deflagram diretamen-
te o mecanismos de disputa. Os ar-
gentinos reagiram denunciando
na OMC barreiras impostas por
Washington à entrada de alguns
de seus produtos agrícolas.

Indústria volta a contratar em julho
Arícia Martins
e Alessandra Saraiva
De São Paulo e do Rio

Após quatro meses seguidos re-
duzindo a conta-gotas as horas
trabalhadas e o nível de emprego,
a indústria aumentou em 0,2% seu
quadro de funcionários na passa-
gem de junho para julho, feitos os
ajustes sazonais, enquanto o nú-
mero de horas pagas avançou 0,3%
em igual comparação. Os dois da-
dos são da Pesquisa Industrial
Mensal de Emprego e Salário (Pi-
mes), divulgada ontem pelo IBGE.
Para economistas, a interrupção
das duas séries negativas, aliada ao
aumento da produção também
ocorrido em julho, são sinais de
que o setor ensaia uma recupera-
ção mais pronunciada.

Reflexo do primeiro semestre
perdido para o setor, no entanto,
as demais comparações de empre-
go industrial seguem no negativo.
No acumulado de janeiro a julho, o
emprego recuou 1,3% sobre 2011,
enquanto o número de horas pa-
gas encolheu 2%. Nos 12 meses en-
cerrados em julho, o emprego caiu
0,7% e as horas pagas, 1,6%.

Para Fernando Abritta, econo-
mista da Coordenação da Indús-
tria do IBGE, os resultados do em-
prego de julho vêm na esteira da
redução dos juros e das isenções
fiscais para automóveis, móveis e
linha branca, bem como das de-
mais ações tomadas pelo governo
para reativar o consumo, já que a
ocupação nas fábricas foi, em sua
avaliação, uma reação ao aumento
da produção. “ A produção de veí-
culos automotores subiu 4,9% em

julho ante junho”, lembrou.
Consultor do Instituto de Estu-

dos para o Desenvolvimento In-
dustrial (Iedi), o economista Júlio
Gomes de Almeida também viu in-
dícios de recuperação na alta do
emprego industrial, embora tími-
dos, mas acredita que o dado é
mais reflexo de uma melhora ge-
neralizada na conjuntura econô-
mica do que de incentivos específi-
cos. Com base em números sem
ajuste sazonal do IBGE, Almeida
calculou que as maiores variações
setoriais do emprego vieram de
alimentos e bebidas e produtos
químicos, setores que não recebe-
ram benefícios fiscais.

Segundo o analista, os cálculos
usando números sem ajuste não
prejudicam a análise do que
ocorreu em julho, mês em que,
mesmo sem descontar as in-
fluências sazonais, o emprego
nas fábricas também cresceu
0,2%. “Esses dados corroboram
uma melhora espraiada, e não
focada nos setores com incenti-
vo, porque outros ramos tam-
bém mostram resultados menos
ruins”, tais como têxtil, papel e
gráfica, borracha e plástico, me-
talurgia e máquinas e equipa-
mentos, acrescenta Almeida.

Por outro lado, vestuário e calça-
dos, que tiveram a folha de paga-
mento desonerada em troca de
uma contribuição sobre o fatura-
mento, continuaram demitindo
em julho de acordo com os cálcu-
los do consultor do Iedi, assim co-
mo meios de transporte, onde está
a indústria automobilística.

Como a melhora nos postos de
trabalho não é generalizada entre

os setores pesquisados pelo IBGE,
diz Edgard Pereira, professor da
Unicamp e sócio de uma consulto-
ria que leva seu nome, ainda é cedo
para concluir que os estímulos já
estão surtindo efeito sobre o em-
prego industrial, o que ele projeta
para meados de 2013. No momen-
to atual, sustenta Pereira, as em-
presas ainda estão usando as horas
extras para aumentara produção,
sem contratar mais pessoal.

Rafael Bacciotti, da Te n d ê n c i a s
Consultoria, avalia que a ocupação
nas fábricas está começando a res-
ponder ao cenário mais prospecti-
vo para a produção, mas pondera
que o reflexo defasado da desace-
leração do primeiro semestre so-
bre a folha de pagamento real do
setor está aumentando. Na passa-
gem de junho para julho, descon-
tados os fatores sazonais, a folha
real de salários do setor caiu 1%.

Bacciotti considera que os da-
dos mensais são muito voláteis,
mas calcula que, na comparação
entre o trimestre encerrado em ju-

lho e igual período terminado no
mês anterior, feitos os ajustes sazo-
nais, a folha de pagamento real da
indústria recuou 0,3%, após varia-
ção zero em junho e queda de 1,1%
em maio. “No começo do ano, esse
indicador crescia a uma média de
1,2%. Há uma clara mudança de
trajetória relacionada ao menor
dinamismo da atividade, que afe-
tou as negociações salariais”, diz.

Como a produtividade na in-
dústria está em queda (recuou
1,7% no acumulado de janeiro a
julho sobre igual período de
2011) e os salários estão passan-
do por um processo de acomoda-
ção, o custo unitário do trabalho,
que mede o peso da mão de obra
sobre cada unidade produzida,
caiu 1,1% entre junho e julho, cál-
culo também dessazonalizado
por Bacciotti. “Isso pode propi-
ciar alívio de custos para a indús-
tria e contribuir com a melhora
de competitividade do setor, o
que reforça nosso cenário de re-
t o m a d a”, diz o economista.

Fonte: IBGE  *Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (2001=100)
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Últimas notícias Finanças

dos apresentassem suas propos-
tas. No entanto, ninguém se ma-
nifestou. A partir daí, o FGC pas-
sou a procurar alguns dos bancos
que haviam acessado o “data ro-
o m” para ouvir deles se reconsi-
derariam a transação caso obti-
vessem melhores condições.

A aposta de analistas e ban-
queiros era que, se alguém fosse
assumir o Cruzeiro, seria Brades -
co ou BTG Pactual.

O FGC tinha até uma da manhã
de hoje pelo horário de Brasília
(meia-noite em Nova York) para
fechar a oferta de compra de bô-
nus de dívida externa do Cruzei-
ro. Ontem, o Fundo renegociou a
extensão desse prazo para hoje,
na esperança de concluir a venda
do banco para o Santander. A
oferta foi coordenada por Bank
of America Merrill Lynch e HSBC.
No processo de venda do contro-
le o FGC não conta com assesso-
ria financeira externa.

O sucesso da oferta de bônus e
a compra do controle por outra
instituição eram as duas pré-con-
dições que precisavam ser alcan-
çadas simultaneamente para que
o Cruzeiro não fosse liquidado.

Segundo pessoas par do tema, a
adesão à oferta de compra dos bô-
nus, com desconto médio de 49,3%
sobre o valor de face, superou os
80% e se aproximou dos 90% fixa-
dos como piso pelo FGC. Ainda as-
sim, o Fundo considerou esse per-
centual de adesão suficiente.

Santander negociava
assumir Cruzeiro
Vanessa Adachi
De São Paulo

Um candidato até então tido co-
mo improvável negociava na noite
de ontem assumir o controle do
Banco Cruzeiro do Sul, sob inter-
venção do Banco Central (BC). O
Santander Brasil, de capital espa-
nhol, mantinha conversas com o
Fundo Garantidor de Créditos
(FGC), o administrador do Cruzei-
ro nomeado pelo BC, na tentativa
de chegar a um acordo. Em caso de
sucesso, a operação poderia ser
anunciada na manhã de hoje, mas
o desfecho ainda era incerto até o
fechamento desta edição.

Se não houver acordo, o Cru-
zeiro deve ser liquidado. Ontem
era a data-limite dada pelo FGC
para se chegar a um modelo de
salvamento para o banco.

O Santander foi um dos bancos
que acessou o “data room” da ven-
da do Cruzeiro. Mas desde o princí-
pio do processo demonstrava pou-
co ou nenhum apetite pela transa-
ção porque o modelo de negócios
do Cruzeiro, de venda de crédito
consignado por meio de corres-
pondentes bancários, fora da rede
de agências, não agrada o banco
espanhol. É possível, portanto, que
o Santander tenha enxergado al-
guma vantagem exclusivamente
financeira na operação.

O FGC havia fixado a sexta-fei-
ra, 7 de setembro, como prazo fi-
nal para que eventuais interessa-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




