
As exportações brasileiras soma-
ram US$ 218,172 bilhões até a
quarta semana de novembro, e
as importações, US$ 200,434 bi-
lhões. Isso significa um superá-
vit de US$ 17,738 bilhões na ba-
lança comercial do país. O saldo
é 32,6% inferior ao registrado pa-
ra igual período do ano passado,
que ficou em US$ 26,3 bilhões.

As informações, divulgadas
ontem pelo Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, mostram ain-
da queda na média diária das
exportações e das importações
de janeiro até a semana passa-
da, na comparação com o mes-
mo período de 2011. A média
das exportações recuou 3,2%,
e das importações, 2,9%.

As vendas do Brasil para o
exterior recuaram principal-
mente em razão da queda nas

exportações de produtos semi-
manufaturados, tais como
óleo de soja, ferro fundido,
alumínio bruto, açúcar bruto

e ferro e aço. O comércio des-
ses itens recuou 8,7% frente a
novembro do ano passado —
de US$ 169,5 milhões para
US$ 154,8 milhões. Também
caíram as exportações de pro-
dutos básicos, como soja e ca-
fé em grão, minério de ferro,
fumo em folhas, algodão bru-
to e carne de frango. O recuo
foi 7,6 %, de US$ 502,9 mi-
lhões para US$ 464,9 milhões.

Apesar de terem recuado na
comparação anual, as exporta-

ções e importações cresceram
sobre outubro último. A média
diária das vendas externas au-
mentou 6,6%, principalmente
em função dos produtos bási-
cos (+10,7%) e dos manufatura-
dos (+ 5,9%). Já a média diária
das importações subiu 12,7%.
Os principais responsáveis fo-
ram combustíveis e lubrifican-
tes (+103,5%), aeronaves e pe-
ças (+24,0%), cobre e suas
obras (+21,2%), automóveis e
partes (+10,5%). ■ ABr

A presidente Dilma Rousseff de-
sembarca amanhã na Argentina
para uma visita de um dia e, du-
rante encontro bilateral, tenta-
rá sensibilizar sua colega Cristi-
na Kirchner na busca por mais
integração como a melhor res-
posta aos problemas gerados no
contexto da crise.

“É melhor integrar do que es-
tabelecer formas não produtivas
para enfrentar os desafios que aí
estão”, disse uma fonte do Minis-
tério de Relações Exteriores.

Desde que a turbulência inter-
nacional se intensificou, o gover-
no argentino vem aumentando
suas barreiras às importações.
No ano passado estabeleceu um
mecanismo a
mais de contro-
le, a Declara-
ção Juramenta-
da Antecipada
de Importação
(DJAI), que
atrasa a entra-
da de mercado-
rias naquele
país.

Umdosmaio-
res imbróglios
neste ano tem
sido com a car-
ne de porco bra-
sileira, que teve
seu ingresso
barrado e agora
vai sendo libe-
rado a conta-
gotas.

“A indústria brasileira espera
que a presidente Dilma transmi-
ta as reclamações de desvio de
comércio que estão ocorrendo
em desfavor do Brasil”, disse
Welber Barral, sócio da consul-
toria Barral M Jorge e ex-secre-
tário do Comércio Exterior.

De fato, a maior queixa do
Brasil é que as exportações vêm
caindo em uma velocidade mui-
to maior do que a de outros par-
ceiros comerciais.

Segundo levantamento com
dados do Instituto Nacional de Es-
tatística e Censos da Argentina
(Indec), os desembarques verde-
amarelos recuaram 19,4% entre
janeiro e setembro em relação a
igual etapa de 2011. Enquanto is-
so, a entrada de produtos vindos
de outros mercados foram ape-

nas 3,4% me-
nores no mes-
mo período.

O governo
brasileiro en-
tende que, em
razão da crise,
naturalmente a
demanda mun-
dial diminui.
No entanto, es-
sa disparidade
nos números,
desconfia-se,
pode indicar
uma retaliação
às mercadorias
brasileiras em
detrimento de
outros países
que, inclusive,
nem são só-

cios. Diante das reclamações fei-
tas em rodadas bilaterais os repre-
sentantes brasileiros sempre ou-
vem um “vamos ver”. Mas a es-
tratégia de barreiras segue.

Os obstáculos às vendas de se-
tores brasileiros contribuíram
para a perda de 3,6% na partici-
pação de mercado argentino. Se-
gundo o INDEC, os setores preju-
dicados são linha branca, têxteis
e confecções, móveis, máquinas

agrícolas e autopeças.
Na leitura do Itamaraty, é na-

tural que existam questões pon-
tuais entre dois parceiros cujo
comércio é intenso. Nos últimos
dez anos, o fluxo de comércio
aumentou significativamente:
de US$ 7 bilhões, em 2001, para
US$ 40 bilhões em 2011.

Já o estoque de investimentos
do Brasil na Argentina soma US$
15 bilhões e está disseminado em

setores como o siderúrgico,
obras públicas e agronegócio.

Na visita à Argentina, Dilma
estará acompanhada do minis-
tro do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (Mdic),
Fernando Pimentel. Ambos par-
ticiparão de seminário em co-
memoração aos 125 anos da
União das Indústrias Argenti-
nas (UIA), na cidade de Carda-
les, próxima a Buenos Aires. ■

Superávit da balança já caiu 32,6% neste ano
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Saldo no acumulado do ano está
em US$ 17,7 bi, ante os US$ 26,3
bi de igual período de 2011

BRASIL

Dilma vai à Argentina para
tentar melhorar integração

Juan Mabromata/AFP

Média diária
das exportações
brasileiras caiu
3,2% de janeiro

até a quarta semana
de novembro
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NA FRONTEIRA

Os principais produtos   
do Brasil e Argentina que  
estão à espera de liberação   
nas aduanas

PRODUTOS BRASILEIROS PRODUTOS ARGENTINOS

Carne suína Vinhos

Calçados Azeite

Têxteis Trigo

Veículos e autopeças Veículos

Fonte: Abeceb
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2012, Brasil, p. 6.




