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Os ventos do comércio exte-
rior entre o Brasil e a Europa
mudaram radicalmente. Após
mais de uma década em que as
exportações brasileiras supe-
ravam a importação de produ-
tos europeus, a tendência vi-
rou nos últimos meses. Dados
da União Europeia e do Minis-
tério do Desenvolvimento
mostram que o déficit comer-
cial do Brasil com a Europa
cresce mês a mês e já soma
US$ 1,84 bilhão no acumulado
de janeiro a março de 2013, va-
lor 830% maior que o visto um
ano antes.

O comércio exterior brasilei-
ro vive dias turbulentos e no pri-
meiro trimestre de 2013 o País
amargou déficit comercial de
US$ 5,15 bilhões. Dados do pró-
prio Ministério do Desenvolvi-
mento mostram que 35% desse
saldo negativo é resultado das re-
lações comerciais do Brasil com
a Europa. Tradicional compra-
dor de produtos brasileiros, a

UE passou a ser mais agressivo
no comércio exterior nos últi-
mos tempos depois que vários
governos da região escolheram
as exportações como porta de

saída para a crise financeira.

Virada. Dados do Gabinete de
Estatísticas da União Europeia
(Eurostat) mostram que a vira-

da de mesa começou no fim de
2011. Depois de mais de uma dé-
cada de relação comercial positi-
va para os brasileiros, a balança
comercial do Brasil com a União

Europeia mudou de sinal e regis-
trou, no quarto trimestre de
2011, déficit para os brasileiros
de € 571 milhões. Desde então,
os dados de Bruxelas mostram
trimestre seguidos de números
vermelhos para o Brasil.

É fácil entender a virada das
cifras. O dado mais recente do
Eurostat mostra que as exporta-
ções europeias para o Brasil cres-
ciam a um ritmo de 13% no fim de
2012. Já a compra de produtos
brasileiros pelos europeus caía
4,7% na mesma base de compara-
ção.

“Em 2012, houve mudança no
cenário com crescimento das ex-
portações para o Brasil, que saí-
ram do patamar de € 26,2 bi-
lhões de janeiro a setembro de
2011 para€ 29,6 bilhões no mes-
mo período do ano passado. Já
as importações europeias caí-
ram de€29,9 bilhões para€28,5
bilhões em igual período”, diz no-
ta do Eurostat enviada ao Broad-
cast, serviço de notícias em tem-
po real da Agência Estado . “Co-
mo resultado, o déficit comer-
cial (europeu) de€3,7 bilhões se

transformou em um superávit
comercial de € 1 bilhão”, infor-
ma a nota.

Segundo o Eurostat, a Alema-
nha é o país europeu com o
maior superávit comercial com
o Brasil. Nos três primeiros tri-
mestres de 2012, o saldo a favor
do país de Angela Merkel era de
€ 3,6 bilhões. Em seguida, estão
França (superávit de € 1 bilhão)
e Itália (€ 900 milhões )

Investimento. Importar mais
de países desenvolvidos pode
ser positivo porque pode indi-
car, entre outras coisas, aumen-
to da compra de máquinas e equi-
pamentos.

Dados do Eurostat mostram
que a balança comercial de má-
quinas e equipamentos com a Eu-
ropa ficou deficitária em € 10,9
bilhões de janeiro a setembro do
ano passado. O dado, porém,
mostra que o déficit é bem seme-
lhante ao de 2011, com ligeiro
crescimento de 1,8%. Ou seja, o
ritmo de compra de máquinas
era bem semelhante ao visto um
ano antes.

Solidariedade

WASHINGTON

O presidente dos Es-
tados Unidos, Ba-
rack Obama, pre-
tende devolver 5%

do salário anual ao Tesouro
do país, em um gesto simbóli-
co de solidariedade aos fun-

cionários federais que enfren-
tam possíveis férias coletivas ou
demissões por causa dos cortes
automáticos de gastos que entra-
ram em vigor em março.

A decisão de Obama, anuncia-
da pela Casa Branca, será aplica-
da de forma retroativa para coin-
cidir com o início dos cortes no

mês passado e continuará por to-
do o ano. A taxa de 5% reflete o
nível geral de cortes que entra-
ram em vigor em 1.˚ de março. O
salário de Obama é de US$ 400
mil por ano.

“O presidente decidiu reinte-
grar uma parte de seu salário ao
Tesouro para compartilhar do sa-
crifício daqueles que serão afeta-
dos pelos cortes”, disse um fun-
cionário. Tanto o salário do pre-
sidente como o dos membros do
Congresso são fixados por lei e
não podem ser alterados.

O anúncio ocorre um dia após
o secretário de Defesa dos EUA,
Chuck Hagel, afirmar que vai vo-

luntariamente abrir mão de par-
te do salário anual de US$ 200
mil, em solidariedade a cerca de
700 mil funcionários de seu de-
partamento que terão férias cole-
tivas não remuneradas este ano.

O orçamento americano para
o ano fiscal que termina em se-
tembro sofreu um corte de US$
85 bilhões pela falta de um acor-
do entre republicanos de demo-
cratas sobre como reduzir o défi-
cit fiscal. Como consequência,
centenas de milhares de funcio-
nários do Estado foram notifica-
dos de que deveriam tirar alguns
dias de folga, sem salário. /
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Brasil deixa de ter superávit com a Europa
Após mais de uma década, Brasil começou a importar mais que exporta para a Europa no fim de 2011 e agora déficit cresce 830% em comparação a 2012

OBAMA ABRE MÃO
DE 5% DO SALÁRIO
Líder quer partilhar do sacrifício dos funcionários

Balança. Em 2012, UE exportou 13% mais para o Brasil, que exportou 4,7% menos para o bloco

Simbolismo. Obama segue gesto do secretário de Defesa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




