
Jornal Valor --- Página 3 da edição "02/04/2013 1a CAD A" ---- Impressa por ccassiano às 01/04/2013@20:58:12

Terça-feira, 2 de abril de 2013 | Valor | A3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 2/4/2013 (20:58) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

B ra s i l

Comércio exterior Exportação fraca, importação forte e registros atrasados explicam projeções mais pessimistas

Saldo de 2013 pode ser inferior a US$ 10 bilhões
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

O mau resultado da balança
comercial no primeiro trimestre
(déficit de US$ 5,1 bilhões) e o
comportamento dos preços de
algumas commodities provoca-
ram redução nas projeções do
mercado para o superávit de
2013. Gradualmente, bancos e
consultorias econômicas estão
reajustando os números, em mo-
vimento que se refletiu no bole-
tim Focus, do Banco Central.

Cinco semanas atrás, o consen-
so de mercado registrava um saldo
positivo de US$ 15,2 bilhões. No
boletim divulgado ontem, a média
das estimativas apontou superávit
de US$ 12,4 bilhões em 2013. Entre
os economistas, contudo, já há
previsões de saldo entre US$ 7 bi-
lhões e US$ 8 bilhões, o que repre-
senta resultado cerca de 60% infe-
rior ao do ano passado.

A piora do resultado projeta-
do decorre tanto de uma expor-
tação mais fraca de manufatura-
dos (especialmente em função
de mercados tradicionais, como
o argentino) como do aumento
do consumo e do preço de bens
importados, além do efeito esta-
tístico do registro atrasado nas
compras da Pe t r o b r a s . A safra
agrícola, embora recorde, não
será suficiente para compensar
os demais efeitos negativos so-
bre o comércio exterior, dizem
os analistas.

A consultoria MB Associados
começou o ano prevendo um su-
perávit de US$ 15 bilhões. Em
função dos números em janeiro
e fevereiro, a projeção para o sal-
do diminuiu pela metade: US$
7,4 bilhões. Dois fatores princi-
pais explicam a redução, diz o
economista Sérgio Vale: primei-
ro, a conjuntura para este ano,
com uma piora no cenário exter-

no, em especial na Europa, e
uma deterioração das vendas de
manufaturados para a Argenti-
na. Além disso, o atraso na con-
tabilização nas importações de
combustíveis realizadas no fim
do ano passado também teve in-
fluência no novo cálculo.

Vale também chama a aten-
ção para a progressiva piora no
saldo comercial brasileiro nos
últimos anos, consequência da
desaceleração chinesa e seu ape-
tite por commodities e a “piora
significativa da competitividade
do Brasil, ao mesmo tempo que
o mundo está se tornando mui-
to mais competitivo.”

O atraso na contabilização dos
combustíveis e a perspectiva de
um resultado pior no comércio
com a Argentina também fez a
Te n d ê n c i a s Consultoria reajustar a
previsão do saldo comercial, que
passou de US$ 15 bilhões para
US$ 12,5 bilhões.

A GO Associados, consultoria
comandada pelo ex-presidente
da Sabesp Gesner Oliveira, tem
uma das previsões mais baixas
para o saldo comercial deste ano.
No início de 2013, o cenário era
de superávit de US$ 9,5 bilhões.
Agora, a projeção para o saldo
positivo desacelerou para
US$ 8 bilhões. De acordo com Fa-
bio Silveira, diretor de pesquisa
econômica da consultoria, não
houve um fator específico que le-
vou à redução. “Quando você jun-
ta alterações de preços, com pers-
pectivas de volumes embarcados
e desembarcados, o modelo
aponta para esse saldo”, afirma.

O saldo bem menor do que o
do ano passado, quando o supe-
rávit verificado foi de US$ 19,4
bilhões, deve acontecer princi-
palmente em função “da quase
total dependência do desempe-
nho externo comercial do agro-
n e g ó c i o”, diz Silveira.

A balança de bens intermediá-
rios também ajudou na revisão
do superávit. Em 2011, esses pro-
dutos proporcionaram um saldo
positivo de US$ 21 bilhões. Ano
passado, o superávit desse grupo
caiu para US$ 6,9 bilhões, e neste
ano a balança de intermediários
deve ficar em torno de zero, pre-
vê o economista da GO.

Na análise da distribuição por
setores, o agronegócio deve con-
tribuir com um superávit de cer-
ca de US$ 70 bilhões em 2013,
enquanto os bens de consumo
devem ter déficit de cerca de
US$ 5 bilhões, e os bens de capi-
tal têm projeção de um saldo ne-
gativo de US$ 47 bilhões. “Isso
sugere que é o agronegócio que
está trazendo dólares ao Brasil,
enquanto bens duráveis e não
duráveis, petróleo e derivados e
bens de capital levam essas divi-
sas para fora”, diz Silveira.

A Quest Investimentos tam -

bém projeta superávit de
US$ 8 bilhões. O valor é o mesmo
desde o início do ano, quando a
consultoria previa cenário mais
pessimista para o comércio exte-
rior. Para o economista Fabio Ra-
mos, os dois primeiros meses do
ano são tradicionalmente defici-
tários, mas este ano o resultado
foi agravado pela contabilização
atrasada das importações de pe-
tróleo e derivados.

“Esse é um dos diferenciais.
Mas nós também estamos obser-
vando uma tendência de con-
juntura que vai definir o superá-
vit menor: preços mais baratos
das commodities e industriali-
zados mais caros, afetando as
importações”, afirma Ramos.

O Banco Fa t o r, que estimava
superávit de US$ 17 bilhões, está
em processo de revisão dos nú-
meros. A instituição deve baixar
a projeção para o saldo até o fim
da semana.

Fonte: Secex/MDIC

Balança comercial
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Consumo de combustíveis
puxa déficit no trimestre
Sergio Leo e Thiago Resende
De Brasília

O consumo em alta no Brasil,
especialmente de combustíveis,
deixou sua marca no comércio
exterior do país neste primeiro
trimestre, que terminou com
um déficit de US$ 5,15 bilhões, o
pior resultado da série histórica
iniciada em 1993. O maior res-
ponsável pelo saldo negativo da
balança comercial foi o aumen-
to de 11,6% na média diária das
importações, tanto em março
quanto em todo o primeiro tri-
mestre do ano.

O maior aumento foi o da im-
portação de combustíveis e lubrifi-
cantes — quase 36% na média diá-
ria do trimestre —, US$ 2,3 bilhões
acima das importações de com-
bustíveis verificadas no primeiro
trimestre de 2012.

Segundo a secretária de Co-
mércio Exterior, Tatiana Praze-
res, o resultado das importações
deveria ser ainda mais alto, por-
que faltaria registrar cerca de
US$ 1,8 bilhão importado em
petróleo no ano passado, cujo
registro, pela Pe t r o b r a s , foi adia-
do por uma resolução da Receita
Federal. A Petrobras, em nota ao
Va l o r , afirma que “atendeu a to-
dos os requerimentos aduanei-
ros, tendo apresentado as infor-
mações e documentos exigidos
dentro dos prazos previstos para
os registros”. A Receita Federal
não atendeu aos pedidos do Va -
lor para explicar o atraso nos re-
gistros de importação.

Assim como aumentaram as
importações, caíram as vendas
de combustível, principalmente

devido à alta demanda no mer-
cado interno: só em março, as
vendas de petróleo em bruto
caíram 33% na média diária e
US$ 826 milhões no mês. A que-
da na venda de petróleo e o au-
mento nas compras de combus-
tíveis derrubaram o resultado
do comércio com os Estados
Unidos, um dos principais fato-
res positivos na balança comer-
cial do ano passado. As vendas
aos EUA caíram 20% no primeiro
trimestre, em grande medida
pela redução nas exportações de
petróleo, e subiram em 21% as
exportações, com óleos combus-
tíveis em primeiro lugar.

Em março, o comércio exte-
rior apresentou um pequeno su-
perávit, de US$ 164 milhões, mas
graças à prática, por razões de
incentivo fiscal, de registrar a
entrega de plataformas de pe-
tróleo para uso no litoral como
“e x p o r t a ç ã o”, o que, segundo in-
formou o Ministério do Desen-
volvimento, acrescentou
US$ 802 milhões à soma das
vendas externas brasileiras. “A
plataforma, nesta semana, deu
um alívio à balança; se não, teria
havido déficit”, disse o presiden-
te da Associação dos Exportado-
res do Brasil (AEB), José Augusto
de Castro.

A falta de registro, pela Recei-
ta, das importações de petróleo
feitas no ano passado também
evitou um déficit maior na ba-
lança e até surpreendeu os técni-
cos do Ministério do Desenvolvi-
mento. “Aqueles que acompa-
nham a balança comercial sa-
bem que esperávamos um défi-
cit, e o resultado veio na linha do

que tínhamos estimado”, disse
Tatiana Prazeres, que admitiu,
porém, ter previsto importações
de combustíveis maiores que as
realizadas no trimestre.

“Nossa avaliação é que há cer-
ca de US$ 1,8 bilhão em importa-
ções realizadas no fim do ano
passado, que ainda devem ser re-
gistradas nos próximos meses;
esperamos que o quanto antes.”
Só a Receita e a Pe t r o b r a s podem
explicar por que não houve o re-
gistro no primeiro trimestre, co-
mo esperado, disse a secretária.

Apesar do mau resultado dos
primeiros três meses, Tatiana ,
sem se comprometer com uma
meta de exportações para 2013,
disse esperar que elas fiquem em
patamar semelhante aos recor-
des históricos de 2011 e 2012,
graças a fatores como o aumento
de 2% nos preços do minério de
ferro, um dos principais produ-
tos de exportação brasileiros.

De janeiro a março, a queda
de 3,1% na média diária das ex-
portações foi provocada princi-
palmente pelo desempenho dos
produtos básicos, que somam
44% do total das vendas externas
e caíram 3,9%. “Chamo atenção
para a importância da queda de
exportações de petróleo nesse
r e s u l t a d o”, comentou a secretá-
ria. “Sem a queda do petróleo, as
exportações de básicos teriam
crescido 4,1%.”

Entre os aspectos positivos do
comércio exterior em março, es-
teve o desempenho das vendas à
Argentina, o terceiro maior mer-
cado para produtos brasileiros:
puxadas pelos automóveis, a
média diária das exportações ao

país vizinho cresceu 7,7% em
comparação com a média de
março de 2012. Também au-
mentaram a venda de outros
manufaturados e semimanufa-
turados, como máquinas agríco-
las, motores, laminados de aço,
pneus, polímeros plásticos e tra-
tores. No trimestre, porém, as
exportações à Argentina ainda
sofrem queda de 5,9% em rela-
ção à média do mesmo período
do ano passado.

Segundo Tatiana, as exporta-
ções de soja e milho não serão re-

duzidas neste ano pelo atraso
nos embarques provocado por
problemas de escoamento em es-
tradas e portos, de acordo com
informações dos próprios expor-
tadores. O aumento de 400% nas
vendas de milho, ligado ao atra-
so em embarques por causa do
clima no início do ano, prejudi-
cou a logística de exportação,
que tende a ter menos problemas
com o fim dos embarques do ce-
real, na avaliação do governo. Es-
pecialistas como Castro, da AEB,
temem, porém, que a queda nos

preços da soja e um ajuste nas co-
tações dos minérios façam com
que o resultado das exportações
fique bem abaixo das cifras dos
últimos anos.

O superávit comercial deve ser
afetado pelo vigor das importa-
ções, alentadas pelas perspecti-
vas de consumo e investimento.
O governo vê como positivo o fa-
to de que o aumento de importa-
ções no primeiro trimestre foi
fortemente influenciado pela
compra de bens de capital e ma-
térias-primas para a indústria.

Fonte: Mdic. * No acumulado de julho a fevereiro

Comércio pós-Lugo
Brasil importa mais e exporta menos ao Paraguai – em US$ milhões
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Fora do Mercosul, Paraguai eleva vendas ao Brasil e reduz compras
De São Paulo

O Brasil importou mais e ex-
portou menos ao Paraguai após o
impeachment do presidente Fer-
nando Lugo, no fim de junho do
ano passado, que resultou no
afastamento temporário do Para-
guai das instâncias de decisão do
Mercosul. Compras de trigo, soja
e carne, principais produtos ven-
didos pelos paraguaios aos brasi-
leiros, ganharam força, enquanto
a exportação brasileira de máqui-
nas e equipamentos , principal-
mente aqueles usados na produ-
ção agrícola, caíram no período.
Especialistas, contudo, atribuem
a mudança a uma flutuação eco-
nômica. A troca política, segundo
eles, não teria influído no rumo
das relações comerciais, que se-
guem favoráveis ao Brasil.

De julho do ano passado a feve-
reiro deste ano, último mês em
que foram divulgados dados pelo
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, o
Brasil exportou US$ 1,8 bilhão ao
Paraguai. O montante é 8% me-
nor do que o verificado em igual
período, 12 meses antes. A redu-
ção está em acordo com o recuo
de 9% registrado nas exportações

globais brasileiras no período.
O que ficou de fora da tendên-

cia do comércio exterior geral
foram as importações prove-
nientes do país vizinho, que
cresceram 33% e alcançaram
US$ 736 milhões nos mesmos oi-
to meses. Mesmo assim, o supe-
rávit brasileiro, apesar de enco-
lher, foi de US$ 1,1 bilhão.

O presidente da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (AEB),
José Augusto de Castro, observa
que o Brasil antecipou a venda de
soja no começo de 2012 em função
do bom preço no mercado mun-
dial, o que forçou o país a comprar

mais do Paraguai no fim do ano.
Carne e trigo responderam a um
aumento de demanda interna. “Te -
mos uma complementariedade na
cadeia agrícola com o Paraguai. É
nisso que se baseia a relação co-
mercial. A mudança de governo te-
ve efeito nulo. A flutuação respon-
deu à dinâmica econômica, e não à
p o l í t i c a”, disse Castro.

A queda nas exportações, por
outro lado, ocorreu especialmen-
te no segmento de máquinas que
o Brasil fornece para a produção
agrária paraguaia. Em um ano,
no período de julho a fevereiro, as
vendas encolheram de US$ 85 mi-

lhões para US$ 28 milhões. “A ló-
gica seria aumentar as vendas, já
que está havendo uma produção
maior por lá”, diz Castro. Segun-
do ele, o maquinário brasileiro
perdeu espaço para concorrentes
asiáticos, como a China.

A sanção do Mercosul ao Para-
guai — o país foi suspenso das
reuniões e decisões do bloco até
abril deste ano, em razão do im-
peachment de Lugo, que foi
substituído por Federico Franco
— não afetou o comércio com o
Brasil, na visão de Ricardo Sen-
nes, coordenador do Grupo de
Análise Internacional, da USP. Ele

vê uma certa inércia no comércio
bilateral, em função das barrei-
ras tarifárias brasileiras.

“O que ocorre na relação é
uma estagnação na integração
econômica, que não vai ser im-
pactada pela mudança política.
O que poderia ter acontecido,
mas não se verificou, era algum
tipo de sanção ao financiamento
brasileiro às linhas de transmis-
são que levam a energia de Itaipu
à Assunção e estão em constru-
ção. As obras seguem em anda-
mento com financiamento do
BNDES”, diz ele.

A soja, produto que mais inte-
gra comercialmente os dois la-
dos, seguiu crescendo no comér-
cio bilateral. “Os dois países são
integrados nessa produção. Tan-
to que há fazendeiros brasileiros
que plantam lá e trazem a soja
para o Brasil. Essa dinâmica não
mudou”, avalia Sennes.

O que aconteceu no Paraguai foi
uma troca de grupos de poder,
com o governo de centro-esquerda
de Lugo, que não tinha maioria no
Congresso, perdendo sustentação
após perder o apoio do Partido Li-
beral, considerado de centro. Os
Colorados, mais conservadores,
voltaram a ter proeminência na

política e agora ensaiam uma rea-
proximação, nas áreas de defesa e
comercial, com os Estados Unidos.

“O Lugo dava mais ênfase a
uma tentativa de aproximação
com o Brasil, mas sempre fomos
fechados ao Paraguai, fora o se-
tor agrícola. Há uma série de pro-
dutos, como aço, plásticos e cer-
tos tipos de máquinas que en-
frentam barreiras tarifárias altas
para entrar no Brasil, mesmo
com o Paraguai fazendo parte do
Mercosul”, diz Sennes.

Castro, da AEB, também ponde-
ra que no cálculo da balança co-
mercial não entra o gasto brasilei-
ro com a compra da parte para-
guaia da energia elétrica produzi-
da pela usina de Itaipu. Além de
usar os 50% da produção total a
que tem direito, o Brasil compra
mais 40% da parte do país vizinho.

“O Brasil sempre teve bons su-
perávits com o Paraguai e deve-
mos continuar nessa toada em
função do agronegócio. Mas a
energia, que aparece na balança
com a Argentina e Venezuela,
por exemplo, não é registrada
com eles. Isso poderia até trans-
formar o superávit em déficit,
pois o volume de compra é muito
g r a n d e”, afirmou Castro. (RP)A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




