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Brasil exporta menos para
países do Mercosul e do Bric
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“Os nossos produtos têm perfis que condizem com a realidade e demandas desses países em
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Exportações do Brasil por blocos econômicos, em US$ bilhões
ANO 2012
1,6
0,596
20,5
22,8

VARIAÇÃO, %
-24,1
-7,35
-17,86
-18,13

BRIC
Produtos básicos
Semimanufaturados
Manufaturados
Total

42,05
6,8
2,8
51,7

40,1
6,4
3,3
49,9

-4,46
-6,23
18,01
-3,45

ÁSIA (EXCLUINDO ORIENTE MÉDIO)
Produtos básicos
Semimanufaturados
Manufaturados
Total

56,04
11,09
8,09
75,3

57,9
10,9
7,7
76,6

-3,27
1,05
5,05
-1,79

de

ANO 2011
2,1
0,643
25,03
27,8

ão

MERCOSUL
Produtos básicos
Semimanufaturados
Manufaturados
Total

Divulgação

Os embarques de produtos básicos para o Mercosul diminuíram 24% entre 2011 e o ano passado
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O ano de 2012 não foi muito positivo para as exportações brasileiras. Os embarques do país para os três principais blocos econômicos caíram no período. Segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior (MDIC), no
Mercado Comum do Sul (Mercosul) as vendas atingiram apenas US$ 22,8 bilhões; entre os
países do Bric (formado por
Rússia, Índia e China, do qual o
país Brasil faz parte), US$ 49,9
bilhões; e Ásia, US$ 75,3 bilhões, valores que representam queda de 18,13%, 3,45% e
1,79%, respectivamente (veja
quadro ao lado).
Apesar de um desempenho
ruim para o ano, é possível observar que as exportações de produtos manufaturados, aqueles com
maior valor agregado, ganharam
força nos mercados além do Mercosul, com alta de 18,01% no Bric
e de 5,5% na Ásia.
“Esse resultado indica que o
Brasil tem um grande mercado
potencial para ser explorado
além dos muros do Mercosul e
da América Latina. E essa ampliação de mercado é bem-vinda. O Brasil precisa explorar esses novos mercados”, aponta
José Augusto de Castro, vicepresidente executivo da Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB).
Para que a participação do
Brasil seja ampliada nesses mer-

cados, Castro sugere que o governo invista em políticas comerciais, com negociações diplomáticas e ataca a forma como o Mercosul conduz as exportações. “O Mercosul está se tornando um bloco ideológico,
sem rumo comercial, dificultando as vendas de produtos
brasileiros”, destaca.
Diante desses dados, Ricardo Senne, sócio da Prospectiva
Consultoria, avalia que o ganho
de participação de produtos nacionais nesses mercados tem ligação direta com o perfil socioeconômico dessas economias que emergem na mesma
proporção que o Brasil.
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Por outro lado, país conseguiu elevar a
venda de produtos manufaturados para
outras economias emergentes em 2012

Fonte: MDIC

desenvolvimento, semelhantes
ao mercado brasileiro”, diz,
apontando alguns setores mais
receptíveis, como o de montagem de ônibus, máquinas e material elétrico, motores de caminhões, empresas de autopeças,
toda a linha branca e até mesmo
equipamentos odontológicos.
Isso acontece, ainda de acordo
com Senne, pelo grau de tecnologia demandada para cada tipo de
segmento. Ele explica que em
economias emergentes a infraestrutura não se compara a de países de primeiro mundo e por isso
produtos de tecnologia intermediária são mais bem-vindos.
“A Marcopolo, fabricante de
ônibus, é um exemplo. Ela oferece veículos que estão mais
adequados à estruturas precárias das ruas dessas regiões.
Mas quando falamos de Suíça e
Noruega, a exigência é por ônibus com grau de tecnologia
mais elevada”, afirma.
Apesar de avaliar os merca-

dos fora das fronteiras do Mercosul como potenciais, Senne
argumenta que a região é ainda
estratégica para o comércio internacional brasileiro. “Não
atentar para isso é um tiro no
pé”, finaliza.
Já Evaldo Alves, professor de
comércio exterior da Fundação
Getúlio Vargas (FVG) Management, argumenta que o Brasil
ainda sofre com falta de competitividade em seus produtos,
por conta de falta de investimentos em tecnologia e inovação, o que pode barrar o aumento de sua participação no mercado externo.
“Os países que compõe o Bric
estão crescendo. O século 21 será dos emergentes. Essa concorrência tem feito com que as economias busquem aumentar sua
eficiência produtiva, oferecendo melhor qualidade aos produtos industriais. Mas o Brasil não
tem apresentado esse desempenho”, finaliza. ■

Conta do país com exterior tem déficit recorde

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 jan. 2013, Brasil, p. 6.

Saldo das transações correntes
com o exterior ficou negativo
em US$ 52,2 bi no ano passado

O saldo em transações correntes do Brasil com o exterior fechou 2012 com o maior rombo
da história, mas foi financiado
com folga por investimentos estrangeiros. E apesar de ruim, o
resultado negativo do ano passa-

do não sinaliza um patamar insustentável em 2013. O mercado financeiro e o Banco Central
preveem uma aceleração do déficit corrente, que poderá ser
visto já em janeiro, e uma estagnação dos fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED).
No ano passado, a conta corrente brasileira teve déficit de
US$ 54,246 bilhões, o maior va-

lor da série histórica do Banco
Central iniciada em 1947. Já os
investimentos estrangeiros diretos somaram US$ 65,272 bilhões, recuo de 2,08% em relação ao ano anterior.
Os números foram maiores
que as expectativas do próprio
BC, que calculava um rombo
de US$ 52,5 bilhões nas contas
externas e investimento produ-

tivo de fora em US$ 63 bilhões
sem 2012.
Com o resultado anual elevado, a relação entre déficit e o
Produto Interno Bruto (PIB) ficou em 2,40%, a maior desde
2001, quando ficou em 4,19%,
segundo série histórica do BC.
Analistas do mercado financeiro acreditam que apesar da
aceleração, o déficit não é um

problema e a relação com o PIB
continuará confortável.
“Esperamos que o déficit em
conta corrente se deteriore um
pouco, para cerca de US$ 58 bilhões, mas mantendo-se num
patamar confortável de 2,6%do
PIB”, afirmou o economistachefe do Citibank, Marcelo
Kfoury, em comentários escritos. ■ Reuters

