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Economia

COMÉRCIOEXTERIOR
_

Um retrocesso na balança
Com crise global e protecionismo, país terá pior superávit em 10 anos, dizem consultorias

-BRASÍLIA- O comércio exteror brasileiro
terá retrocesso de dez anos em 2012,
com superávit abaixo de US$ 20 bi-
lhões, conforme projeções de várias
consultorias. A última vez em que a di-
ferença entre exportações e importa-
ções ficou abaixo dessa cifra foi em
2002 — o saldo foi de US$ 13,2 bilhões.
Para o ano que vem, os resultados co-
merciais esperados são ainda piores, de
no mínimo US$ 12 bilhões, o corres-
pondente a menos da metade do regis-
trado em 2011, de US$ 29,7 bilhões.
Além da forte retração da demanda

mundial, puxada pela crise europeia e
pela economia americana em marcha
lenta, do câmbio, da baixa competitivi-
dade de produtos industrializados na-
cionais em relação aos asiáticos e do
aumento de medidas protecionistas
pelos mercados compradores, é eleva-
do o nível de incertezas em relação ao
ano que vem. Há dúvidas sobre os des-
dobramentos da crise na zona do euro,
o novo governo Barack Obama, o apeti-
te da China por commodities agropecu-
árias, metálicas e minerais e os rumos
da fragilizada economia argentina.
— A não ser que em dezembro sejam

contabilizadas exportações de última
hora de plataformas de petróleo, por
exemplo, o resultado será abaixo de
US$ 20 bilhões. Para 2013, há pessoas
dentro e fora do governo que admitem
déficit comercial — disse o presidente
da Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), José Augusto de Castro.
Afetadas pela crise na União Euro-

peia (UE) e pela retração da economia
mundial, as exportações brasileiras só
cresceram nos dez primeiros meses do
ano para os Estados Unidos (9,6%), en-
tre os principais mercados comprado-
res. As vendas estão em queda, mesmo
com as intervenções no mercado de
câmbio pelo Banco Central, as desone-
rações fiscais e asmedidas protecionis-
tas adotadas pelas autoridades.
Em outubro, a balança fechou com

superávit de US$ 1,662 bilhão, valor

29,5% menor que o registrado no mes-
mo período do ano passado. As consul-
torias estão revendo para baixo as pro-
jeções e o Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior
(Mdic) abandonou, em setembro, a
ideia de metas de exportação. O último
valor projetado era de US$ 264 bilhões.
De janeiro a outubro de 2012, as vendas
externas foram de US$ 202 bilhões.
Avessa a projeções, a secretária de

Comércio Exterior do Mdic, Tatiana
Prazeres, disse que, apesar da queda de
4,6%das exportações brasileiras, houve
melhora nas vendas de produtos ma-
nufaturados. A possível reação da eco-
nomia americana também é uma boa
notícia. No entanto, ela admitiu que os
desdobramentos da crise na UE consti-
tuem uma das grandes preocupações
do governo, já que o bloco é responsá-
vel por 20,5% das compras de produtos
brasileiros:
— Apesar dos problemas, há bons

motivos para esperarmos melhora.

SECRETÁRIA CRITICA ARGENTINA
Segundo técnicos do governo, as difi-
culdades que persistem na zona do eu-
ro contribuíram para a UE a retomar as
negociações de um acordo de livre co-
mércio com o Mercosul. As conversas
estavam paradas há cerca de três anos.
— A crise europeia para o Brasil é o

pior dos mundos — reforçou o presi-
dente da AEB.
Para Castro, a expectativa para o ano

que vem é que as cotações dos produ-
tos agropecuários permaneçam eleva-
das, enquanto as das commodities me-
tálicas e minerais comecem a cair. Ele
prevê um saldo comercial de US$ 18 bi-
lhões em 2012. O valor seria resultado
de US$ 252 bilhões em exportações e
US$ 234 bilhões em importações.
— As commodities, que representam

70% do total da pauta de exportações,
estão salvando a balança comercial
brasileira. Se não fossem esses produ-
tos cotados em Bolsa, a queda de cerca
de 4% projetada para 2012 seria de pelo
menos 10%— enfatizou.
A Argentina é outro problema para o

Brasil. O país passa por sérias dificulda-
des econômicas e institucionais. As au-
toridades argentinas reduziram as im-
portações de produtos brasileiros em
25,8% em outubro deste ano sobre o
mesmomês de 2011. Nos dez primeiros
meses de 2012, a queda é de 20,8%.Mas
os argentinos aumentaram compras
dos mesmos bens oriundos de outros
países, em geral, asiáticos.
— Até entendemos quando um país

precisa reduzir suas importações para
proteger suas indústrias. O que não dá
para admitir é que isso só ocorra com
produtos brasileiros, enquanto as im-
portações de outros mercados crescem
— afirmou Tatiana Prazeres.

INCERTEZAS SOBRE EUA E CHINA
No caso da economia dos EUA, apesar
de boa parte da equipe de Obama con-
tinuar no cargo, o presidente democra-
ta não conta com maioria do Congres-
so. Umadas dúvidas é sobre como fazer
acordos bilaterais com um Executivo
que poderá não ter mandato para isso
concedido pelo Legislativo.
— Seria importante para o Brasil a

abertura domercado agrícola america-
no, o que não deve acontecer. Melhor
seria se os EUA deixassem de ser tão
protecionistas — disse o economista
Fábio Silveira, da RC Consultores. Ele
prevê superávit de US$ 18 bilhões em
2012 e de só US$ 12 bilhões em 2013.
A China, que antes garantia mais su-

perávits do que déficits ao Brasil, de ja-
neiro a outubro deste ano importou 6%
a menos de produtos brasileiros. Ela é
grande compradora de soja,minério de
ferro e açúcar. Mas não se sabe ao certo
se a China seguirá crescendo a um rit-
mo tão forte. Neste fimde semana, Tati-
ana Prazeres desembarcará em Xangai
com a missão de promover carnes, vi-
nhos, café, mel e sucos brasileiros.
— Os interesses da China no Brasil

são mais profundos: quer conquistar o
consumidor. Investe em várias áreas,
de energia a telecomunicações. l
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EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DO BRASIL

Fonte: Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex)

A BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA EM 2011 E 2012
(Em US$ bilhões)

Período
Out/11
Out/12
%
Jan-out/11
Jan-out/12
%

Mercados
Ásia
•China
América Latina e Caribe
•Mercosul
•Argentina
União Europeia
Estados Unidos
Oriente Médio
África
Europa Oriental

2012
62,366
35,2
42,015
23,319
15,101
40,988
22,840
9,916
9,543
3745

%

Exportações
22,140
19,998
-9,6%
212,139
202,362
-4,6%

Importações
19,781
17,443
-11,8%
186,717
184,976
-0,9%

Saldo

SALDO COMERCIAL BRASILEIRO (Em US$ bilhões)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS E OS PRINCIPAIS MERCADOS
COMPRADORES (janeiro a outubro de 2012, em US$ bilhões)

PRINCIPAIS PAÍSES
COMPRADORES DE
PRODUTOS BRASILEIROS
(Jan-out/12, em US$ bilhões)

2,359

1,662

25,422

17,386

-29,5%

-31,6%

-3,5
-6,1

-11,3
-13,6

-20,8
-8,4

9,6
-0,9

-7,9
-20,9

Japão
Países Baixos

Argentina
EUA

China 35,2
22,8

15,1
12,5

6,3

PRINCIPAIS PAÍSES
EXPORTADORES DE
PRODUTOS AO BRASIL
(Jan-out/12, em US$ bilhões)

Coreia do Sul
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Argentina

EUA
China 28,7

26,8
13,3
11,9

7,8
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 nov.  2012, Economia, p. 33.




