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O valor importado, US$ 164,9 bilhões,
foi 1,2% menor que o dos meses correspondentesde 2011. As vendas à América
Latina e ao Caribe foram 10,4% inferioresàsdejaneiro asetembrodoano anterior. O comércio com a Argentina foi o
mais desastroso, com perda de 20,2%.
No mesmo período, o Brasil faturou
11% mais com as exportações para os
EstadosUnidos, umdos mercadosmais
atingidos pela crise e uma das fontes do
tsunami monetário. As vendas para a
União Europeia, atualmente a área em
pior situação, ficaram 8,1% abaixo das
de janeiro a setembro de 2011, com recuobemmenorqueo dosmercadoslatino-americanos. No caso da China, a reduçãode3,8%éexplicávelpeladesaceleração econômica do país e pela desvalorização de algumas commodities.
Os números ficam ainda mais instrutivos quando se examina a composição
dasvendas.Os detalhesdisponíveiscorrespondem ao período até agosto, mas
são suficientes para algumas distinções
importantes. De janeiro a agosto o BrasilexportouparaosEstadosUnidosmanufaturados no valor de US$ 8,7 bilhões. Esse valor, correspondente a
46,8%dasvendasparaomercadoamericano, foi 19,1% maior que o de um ano
antes. Os manufaturados vendidos à
União Europeia renderam US$ 11,7 bilhões, compuseram 35,8% da receita e
proporcionaram 0,6% mais que no período janeiro-agosto de 2011. Para o
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Economia sentimental

A

presidente Dilma Rousseff
é uma sentimental. Ela se
mostra saudosa dos bons
tempos das carroças motorizadas, dos computadores precários e dos bens de capital anteriores
aos controles informatizados. Seu
coração meigo, propenso a tratar a
indústria brasileira como indústria
nascente,émalcompreendido epouco valorizado pelos estrangeiros.
Eles estão errados – americanos, europeus, australianos e outros concorrentes incomodados com o crescenteprotecionismo brasiliense. Deveriam agradecer à presidente, em
vez de censurar sua política. Se tudo
seguir o curso normal, a indústria
brasileira estará mais fraca do que
hoje, quando o mundo sair da crise.
Se capricharum pouco mais, o governo poderá abalar também o agronegócio, o segmento mais competitivo

da economia nacional. A culpa, como
nos bons tempos, será das potências
estrangeiras. Esse discurso faz sucesso
de novo.
Para justificar a escalada protecionista, em parte legal, em parte contestável,
a presidente esbraveja contra o mundo
rico. Se o Brasil vai mal, é porque europeus e americanos são incapazes de lidar com a própria crise, produzem um
tsunami monetário e com isso minam o
poder de competição dos países em desenvolvimento.Háalgumaverdadenesse relato, mas a história completa é outra.Sóaceita integralmenteaversão oficialquemdesconheceinformaçõesbásicas do País e de seu comércio.
De janeiro a setembro, as exportações para a América Latina caíram mais
doque asvendas para aUnião Europeia,
enquanto aumentaram os embarques
paraos EstadosUnidos. Quando se examinam os detalhes do comércio, as ale-

gações da presidente se desmontam.
Do lado interno, os problemas são inequívocos. A produção geral da indústria
aumentou1,5%de julho paraagosto,puxada pela fabricação de bens intermediários (2%) e de consumo (1,2%). A fabricação de bens de capital – meios de
produção – aumentou só 0,3%.

É meigo ninar a indústria,
mas isso não a prepara para
batalhar no mercado global
No ano, até agosto, a indústria de
bens de capital produziu 12,2% menos
que de janeiro a agosto de 2011. Mas esses números mostram só uma parte do
fracasso da política de investimentos.
Alguns detalhes são muito úteis para
a avaliação do discurso oficial. Até setembro a exportação rendeu US$ 180,6
bilhões, 4,9% menos que um ano antes.

Mercosul, a indústria brasileira vendeu pouco mais que isso, US$ 13,6
bilhões,16,6% menos que um ano antes.ParaaChina osetormanufatureiro enviou produtos no valor de apenas US$ 1,6 bilhão.
Nenhumdosargumentoshabitualmente recitados pela presidente Dilma Rousseff explica esse conjunto
de detalhes – até porque ela se esquece, em geral, de apontar o dedo para o
país mais conhecido pela manipulação da moeda, a China. A política oficial ainda seria defensável se o seu
resultadofosse menos pífio.O protecionismo pode oferecer algum conforto à indústria no mercado interno, mas será inútil para fortalecer o
produtor brasileiro no exterior. Se o
Banco Central estiver certo em suas
novas previsões, o Brasil investirá
neste ano menos que no ano passado. Se nada muito mais sério for feito,dificilmente ataxade investimentopassará nospróximos anos de20%
do PIB, embora a meta oficial seja
chegar a uns 24% até 2014 ou 2015.
Sem um esforço muito maior de formação de capital fixo nenhum protecionismo tornará a economia mais
competitiva. O maior obstáculo, todos sabem, é o governo: investe mal e
atrapalha o investimento privado.
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Exportações do Brasil
à Argentina caem 33%
VALORES EM MILHÕES DE DÓLARES
VARIAÇÃO
0

51,2

64,1

25%

Madeira

24,1

28,1

17%

Manufaturas várias

43,8

47,1

8%

Farmacêutico

79,2

80,7

2%

Acessórios e roupas

0,9

0,9

-4%

Brinquedos

3,1

2,9

-6%

Automóveis

2.638,0

2.443,2

324,1

290,0

1.379,0

1.213,9

Metais e suas manufaturas

949,8

824,4

Máquinas Agrícolas

115,7

99,6

2.906,5

2.439,5

176,8

147,8

80,0

67,2

Bens Agrícolas

433,1

354,7

Têxtil e vestuário

262,5

212,0

21,0

16,9

Maq. e equip. eletrônicos
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250,6

Minerais e Combustíveis
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Bens de Capital
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-35%
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42,0
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Couro e suas manufaturas
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Plástico e borracha

Especialistas veem
recuo nas vendas
mesmo sem barreiras

ção Brasileira de Comércio Exterior, José Augusto de Castro, ressaltou, em entrevista à ‘Agência
Estado’, que a Argentina não é o
grande vilão do menor desempenho das exportações brasileiras.
“Vamos exportar este ano cerca
de US$ 20 bilhões menos e a Argentina representa só 7% desse
total”, disse Castro. “A gente faz
com a Argentina o mesmo que a
China faz com o Brasil: exportamos commodities para o merca-

do chinês, que só exporta para
nós produtos manufaturados.”
Esse é o principal argumento da
presidente Cristina Kirchner
quando reclama do desequilíbrio
da balança comercial bilateral.
Na avaliação do ex-secretário
de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento do Brasil
Welber Barral, a “Argentina é o
melhor cliente do Brasil para
bens manufaturados e a única
maneira de aumentar a exportação para esse mercado é por
meio da integração produtiva”. O
problema é que, no atual cenário
da Argentina, os empresários
não querem nem ouvir falar de
integração produtiva ou de novos
investimentos. / M.G.

Estado, mostra setor por setor o
quanto as exportações brasileiras vêm perdendo terreno na Argentina. Os dados referem-se ao
período de janeiro a julho deste

ano.“Entre2008e2009,aArgentina caiu do segundo para o terceiro lugar como destino das exportaçõesbrasileirasesemanteve aí”, disse Claveri.

● O vice-presidente da Associa-

Dilma faz nova crítica
a ‘protecionismo
disfarçado’ de ricos
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Resposta. Dilma rebateu as críticas ao aumento de impostos

ra

Informática

s

DE JANEIRO A JULHO
2011
2012

fin

SETORES

çã

za

A

ut
ili

Mudança de rumo. Estudo do
economista Maurício Claveri,
da Abeceb, a pedido da Agência
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As exportações brasileiras para a Argentina despencaram
33%em setembro em comparação com o mesmo mês do ano
passado, segundo a consultoria Abeceb. A queda nas vendas brasileiras provocou um
encolhimento do superávit comercial com o país vizinho.
Por trás da queda estão as barreirasqueogovernodapresidente argentina, Cristina Kirchner,
aplicou de forma crescente nos
últimosanosequeseintensificaram desde fevereiro. As barreiras foram aplicadas para todos
os países, incluindo o Brasil, embora as medidas protecionistas
argentinas violem o espírito de
livre circulação de mercadorias
que o Mercosul tem, pelo menos, no papel.
Segundo a Abeceb, o saldo comercial favorável ao mercado
brasileiro caiu 80% em setembro. Dessa forma, o Brasil teve
um superávit de apenas US$ 157
milhões no mês passado.
As exportações brasileiras para a Argentina em setembro foram de US$ 1,48 bilhão, o que indica retração de 33% ante o mesmo mês do ano passado. Já a Argentina exportou ao mercado
brasileiro US$ 1,323 bilhão, queda anual de apenas 8%.
Ossetoresexportadoresbrasileiros mais atingidos em setembro pela queda das importações
da Argentina são os de minério
deferro,tratores,bombasecompressores, pneus, polímeros
plásticos, automóveis e motores
para veículos.
No ano, até setembro, as vendas brasileiras à Argentina ficaramemUS$13,47bilhões, oequivalente a 20% menos em comparação com o mesmo período de
2011. Na contramão, as exportações argentinas ao Brasil foram
de US$ 11,6 bilhões, o equivalente a 6% menos do que em 2011.
No acumulado dos nove meses, o superávit do Brasil com a
Argentina foi de US$ 1,87 bilhão
– 59% menos do que em2011. Em
dezembro, pouco depois da posseparaosegundomandato,Cristina Kirchner sinalizou que sua
políticaprotecionista seria aprofundada em 2012. Na ocasião,
em discurso na Casa Rosada, exclamou: “Não importaremos
nem um prego sequer!”.
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Com a queda, superávit comercial desabou 80% em setembro, para US$ 157 milhões

-14%
-16%
-16%
-16%
-18%
-19%
-19%

-28%
-29%
-29%

INFOGRÁFICO/AE

Quem alcançou o primeiro
lugar foi a China, seguida pelos EUA. Já a participação argentina no mercado brasileiro foi de 16,2%, em 2004, para
20,1%, em 2011. De janeiro a
julho deste ano, a importânciadaArgentinaparaasexportações brasileiras foi de apenas7,5%,enquantoo Brasilteve peso de 19% nas vendas argentinas. “O Brasil ganhou lugar como mercado para as exportações argentinas na última década, porque cresceu
muito.Porém,perdeuparticipação se comparado com os
anos 90”, disse o analista.
Nessa época, 36% das vendas argentinas eram para o
Brasil,enquantonavia oposta
a proporção girava em torno
de 24%. Segundo ele, embora
as barreiras argentinas afetem todas as importações, o
impacto é maior com o Brasil
eaChina, por seremosprincipais fornecedores de manufaturados.

Presidente se refere a
países que fazem grandes
injeções de recursos na
economia, provocando
desvalorização da moeda
Lisandra Paraguassu
ENVIADA ESPECIAL / LIMA

Apresidente DilmaRousseffacusou ontem de “protecionismo
disfarçado”ospaísesdesenvolvidos que usam a política de “flexibilizaçãoquantitativa”– aliberação de recursos para reanimar a
economia, que provoca desvalorização da moeda. Foi uma clara
resposta ao governo americano,
que classificou de protecionistas as medidas brasileiras de aumento do Imposto de Importação de alguns produtos.
Em seu discurso na abertura
da 3.ª Cúpula América do Sul –
PaísesÁrabes (Aspa),Dilma afirmou que esse tipo de política
cria uma competitividade artificial que atinge diretamente os
países das duas regiões. “O acesso aos nossos mercados fica extremamente facilitado por essas
políticas de desvalorização das
moedas,eumprotecionismodisfarçado se impõe ao reduzir as
importações dos nossos países.”
No último dia 20, o representante de Comércio do governo
americano, Ron Kirk, enviou
uma carta ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, declarando ser protecionista a decisão brasileira de
elevar o Imposto de Importação
de 100 produtos. Kirk, na carta,
pede a suspensão do processo,
acusao governobrasileiro demirar produtos americanos e faz
ameaças veladas de retaliação.
A resposta brasileira foi dura.
OItamaratyclassificoudedescabidas as reclamações americanas e, no mesmo dia, numa resposta também por carta, Patriota afirmou que o Brasil não iria
abdicar de usar instrumentos le-

gítimosdedefesacomercialecriticou a expansão monetária adotada pelos EUA. Recentemente,
o Federal Reserve, banco central
americano, anunciou a compra
de US$ 40 bilhões em títulos para injetar dinheiro na sua economia, o que leva a uma desvalorização do dólar.
“A forte expansão da base monetária, a política monetária expansionista que se chama de flexibilização quantitativa, ao desvalorizar a moeda de alguns países, faz com que esses países sejamartificialmentemais competitivos. O efeito cumulativo dessas políticas expansionistas,
combinadascomumaausteridade exagerada, exporta a crise para o resto do mundo e não resolve os graves problemas dos países desenvolvidos como o desemprego galopante e a falta de
esperança”, criticou Dilma.
Cooperação. Dilma ainda pe-

diuofortalecimentoda cooperação entre as duas regiões como
forma de combater a turbulência causada pela crise. “A persistente crise econômica iniciada
nos países mais desenvolvidos
tem efeitos que se dispersam
por todos os países sem nenhumaexceçãonosestátrazendonovos desafios. As nações árabes e
as nações sul-americanas precisam assegurar que as turbulências da economia internacional
não criem obstáculos adicionais
ao nosso desenvolvimento.”
Com um comércio que cresceu 40% apenas entre 2009 e
2011, as duas regiões têm tentado ampliar a cooperação não
apenas comercial, mas também
política, apesar das visões bastante diferentes.
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Radar. Dilma defende fazer do
Brasil ‘ país de classe média’
www.estadao.com.br/e/dilma

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 out. 2012, Economia & Negócios, p. B6.

