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Exportações para principais
parceiros do país caem 11%
uc

Falta de competitividade da indústria é apontada como maior entrave, mas até vendas para China diminuem
Gustavo Machado
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José Augusto de Castro: “Ainda espero superávit na balança comercial, mas se os preços das commodities caírem, este cenário muda”
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Embarques
para China,
Estados Unidos,
Argentina e
Holanda
registram queda
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O presidente da AEB ainda
lembra que o país não poderá
contar com um superávit na balança de petróleo e seus derivados. Com o aumento da demanda pelos produtos no mercado
interno, o Brasil deve exportar
menos o óleo bruto, e importar
mais combustíveis.
O principal comprador da
commodity brasileira, os Estados Unidos, tem ainda outro
motivo para reduzir suas encomendas. Um novo sítio de produção de óleo de xisto está ocupando parte da pauta de importação do produto. Felipe Salto,
economista da consultoria Tendências, afirma que os produtos
manufaturados têm enfrentado
problemas nas negociações devido a fatores internos, diferentemente das commodities.
Os embarques de produtos
manufaturados caíram 8,2% no
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Os quatro principais clientes
brasileiros, China, Estados Unidos, Argentina e Holanda, registram queda nas compras feitas
no país. As exportações destinadas a estes parceiros caíram
11,5% no primeiro trimestre
deste ano em relação a igual período de 2012 e lançam um alerta sobre as medidas de estímulo
tomadas para aumentar a competitividade das empresas. Segundo economistas, o dólar a
R$ 2,00 e juros baixos não dão
condições suficientes aos empresários para concorrer no exterior. Entre janeiro e março de
2013, estes países compraram
US$ 20,1 bilhões em mercadorias nacionais. Em 2012, esta soma era de US$ 22,8 bilhões. As
maiores quedas estão nos Estados Unidos, 24,5%, e Argentina, 10,4%.
Enquanto que as dificuldades
de exportação para o vizinho sulamericano já eram conhecidas
desde o ano passado, as quedas
nos embarques para Estados
Unidos e Holanda (-7,8%) — tida como a porta de entrada para
a Europa — são os pontos mais
preocupantes da balança comercial neste início de ano. Os Estados Unidos, que surgiam como
alternativa à manufatura encalhada na divisa argentina, ainda
não conseguem absorver a produção nacional. Já a Holanda se
porta como um espelho da crise
que ainda atrapalha a retomada
econômica na zona do euro.
Para José Augusto de Castro,
presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB),
os manufaturados são os produtos que mais estão sofrendo neste ano. Segundo ele, novamente as commodities agrícolas e o
minério de ferro devem salvar a
balança comercial.
“Temos uma queda nas exportações para China devido à antecipação dos embarques de soja
no início do último ano, o que
elevou a base comparativa. Agora, o ritmo de embarques voltou ao normal, por isso caiu”,
explica Castro. “O que tem evitado uma queda maior é a retomada do minério de ferro, que
está com bom preço e boa produção”, conclui.
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primeiro trimestre do ano se
comparado com igual período de 2012. Já a sua participação na pauta de exportações
passou de 39,1% para 38,9%.
Salto explica que empresários brasileiros não têm investido na produção e, mesmo com a redução dos juros
e depreciação cambial, continuam pouco competitivos.
“As séries de medidas para
estimular o setor produtivo
estão sendo neutralizadas
por distorções e incertezas
macroeconômicas. A estratégia pautada no câmbio, principalmente, está se mostrando inócua”, avalia.
Para Rodrigo Branco, economista da Fundação Centro
de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), os fracos desempenhos de Estados Unidos, Argentina e União Europeia são
os principais responsáveis pela queda nas vendas de manufaturados. “Nos produtos manufaturados, há uma flexibilidade maior de preços e colabora para a perda de competitividade. Movimentos estruturais têm atrapalhado a manufatura”, diz. ■
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Balança já tem déficit no mês
A terceira semana de abril registrou déficit de US$ 2,27 bilhões
na balança comercial brasileira,
como resultado de US$ 6,902 bilhões em importações e US$
4,631 bilhões em exportações.
Com o déficit da terceira semana,
a balança, que estava superavitária neste mês, passou a acumular
saldo negativo de US$ 1,3 bilhão.
No acumulado do ano, o déficit
está em US$ 6,489 bilhões.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as importações cresceram por causa do aumento de 785,1% nas compras
de combustíveis e lubrificantes.
De acordo com o ministério, a
alta é consequência da normalização de registros de transações
feitas em meses anteriores e no
ano passado. A computação dessas aquisições tornou-se mais
lenta devido a mudanças implementadas pela Instrução Normativa 1.282/2012, da Receita
Federal.
A média diária exportada na
semana foi de US$ 926,2 milhões, 2,6% abaixo dos US$

950,9 milhões acumulados até a
segunda semana de abril. No
mês, comparada a média até a
terceira semana de abril, de
US$ 942,7 bilhões, com a de
abril de 2012, de US$ 978,3 milhões, houve queda de 3,6%.
O recuo semanal foi puxado
pela redução de 10,8% nas vendas externas de semimanufaturados, principalmente açúcar
bruto, celulose, ferro fundido e
ouro. O comércio de produtos
básicos caiu 5,2%, encabeçado
por minério de ferro, petróleo
bruto, carne bovina e suína e
milho em grão. Cresceram apenas as vendas de manufaturados (1,5%), com destaque para
aviões e autopeças.
Na análise mensal, recuaram
as exportações dos três grupos
de produtos, com queda de
4,8% para manufaturados;
3,5% para básicos e 1,4% para
semimanufaturados. Dentre os
itens que venderam, na comparação com abril do ano passado,
estão aviões, petróleo bruto, café em grão, carne suína, celulose e ferro fundido. ■ ABr
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