
%HermesFileInfo:B-3:20130604:

O ESTADO DE S. PAULO TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2013 Economia B3

EUA

UNIÃO
EUROPEIA

0

MÉXICO

CINGAPURA

ÍNDIA

COREIA 
DO SUL

NOVA 
ZELÂNDIA

JAPÃO

CHINA

1

33

4

3

1

3

3

4

3
14

16

19

15

12

9

2

13

10

34

Participação brasileira Perdas de exportações brasileiras na América Latina
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MERCOSUL

Países da América
Latina reduzem
compras do Brasil
De 2008 para 2011, País perdeu US$ 5,4 bilhões em vendas a
países vizinhos, que deram preferência a China, EUA, UE e México

● Mudança de foco

Nós 
transformamos 
a química 
que faz os mosquitos 
terem paixão por 
ficar bem distantes.

www.wecreatechemistry.com

Em comunidades onde a malária é uma ameaça real, fornecemos as redes 
Interceptor®, que protegem contra os mosquitos e mantêm as crianças seguras. 
E essas redes salvam mais do que as vidas das crianças. Com uma redução 
significativa na infecção, atividades diárias como brincar ou ir à escola são 
novamente possíveis. Uma população mais saudável e educada é essencial para 
reduzir a pobreza. Quando redes contra mosquitos ajudam comunidades a 
prosperar é porque, na BASF, nós transformamos a química.

Cleide Silva

Além de importar muito, o
Brasil perde exportações pa-
ra seus tradicionais compra-
dores da América Latina, que
nos últimos cinco anos fize-
ram acordos com diversos
blocos econômicos, incluin-
do os Estados Unidos e a
União Europeia (UE).

De acordo com dados da Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI), desde o início da cri-
se internacional, em 2008, até

2011, o País perdeu US$ 5,4 bi-
lhões em vendas para a Argenti-
na, México, Peru, Colômbia,
Chile, Equador, Venezuela, Pa-
raguai e Bolívia. As compras fo-
ram direcionadas para China,
Estados Unidos, União Euro-
peia e México.

Os acordos que o Chile tem
envolvem 62 países, incluindo
os 27 da UE. Os da Colômbia
envolvem 60 países, os do Peru
52, os do México 50 e os do Bra-
sil, apenas 22, a maioria de pou-
ca expressão comercial, como

Israel, Egito, Palestina e a
União Aduaneira do Sul da Áfri-
ca (Sacu). Os três últimos ainda
nem entraram em vigor.

Soraya Rosar, gerente execu-
tiva da Unidade de Negocia-
ções Internacionais da CNI,
afirma que, tradicionalmente, a
postura do empresariado brasi-
leiro era mais defensiva, de res-
guardo ao mercado doméstico
para a indústria local. Isso mu-
dou com a perda da competitivi-
dade local e com a onda de acor-
dos deflagrados pelos demais

países, que colocam o Brasil no
isolamento.

“A CNI entende que a perda
de competitividade da indús-
tria brasileira e a queda nas ex-
portações de semi e manufatu-
rados sinalizam que o Brasil pre-
cisa dar mais atenção às nego-
ciações internacionais”, diz So-
raya. “O País corre o risco de
perder mais espaço em seus
mercados exportadores se não
entrar no jogo mundial e buscar
novas parcerias no comércio in-
ternacional.”

Soraya reconhece, contudo,
que acordos comerciais, em si,
não resolvem o problema se o
País não melhorar sua competi-
tividade.

O presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfa-
vea), Luiz Moan, também favo-
rável aos acordos internacio-
nais, ressalta que a falta de com-
petitividade e a baixa produtivi-
dade da indústria brasileira em
geral vão exigir um período de
transição para adequação dos
setores.

A entidade tem o desafio de
exportar 1 milhão de veículos
até 2017. Há sete anos, o setor
exportou 900 mil veículos,
mas, desde então, os números

despencaram. Em 2012, foram
442 mil unidades e, neste ano,
não devem passar de 420 mil.
Segundo Moan, a Anfavea já en-
tregou ao governo suas propos-
tas para a negociação do acor-
do do Mercosul com a UE e pe-
de que o setor seja tratado co-
mo “sensível”.

Sem consenso. Apesar do
apoio de grandes entidades, a
defesa dos acordos comerciais
não é consenso em toda a indús-
tria. Uma parte teme a abertura
comercial desenfreada, como
ocorreu no passado.

“A tarefa é difícil, vai exigir
determinação e visão de longo
prazo, mas não podemos mais

perder tempo, pois nosso atra-
so é federal”, diz Julio Gomes
de Almeida, ex-secretário de Po-
lítica Econômica do Ministério
da Fazenda. Ele lembra que as
cadeias globais de setores co-
mo eletrônico, farmacêutico e
tecnologia da informação “nem
passaram perto do Brasil”.

O presidente da Associação
de Comércio Exterior do Brasil
(AEB), José Augusto de Castro,
ressalta que o momento é bas-
tante complicado para as nego-
ciações. “O mundo passa por
um momento de crise e todos
os países querem aumentar
suas exportações e diminuir as
importações, ou seja, a conta
não fecha.”

Para o Brasil, que ficou afasta-
do dos grandes acordos, a situa-
ção é ainda mais difícil. Segun-
do Castro, em 2007 o Brasil ti-
nha 20.889 empresas exporta-
doras. Hoje, são 18.630, ou 2.259
a menos.

Já o número de empresas im-
portadoras aumentou de 28.911
para 42.458, ou 13.547 a mais. Só
de janeiro a abril deste ano, em
relação ao mesmo período do
ano passado, 59 empresas deixa-
ram a lista de exportadoras e
776 entraram na lista de impor-
tadoras, informa a AEB.

“A CNI entende que a
perda de competitividade da
indústria brasileira e a queda
nas exportações de semi e
manufaturados sinalizam
que o Brasil precisa dar mais
atenção às negociações
internacionais.”
Soraya Rosar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B3.




