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1. Pelo menos três fatores
teriam contribuído para
esse déficit. O primeiro

foi a estagnação da economia
europeia. Com desemprego re-
corde, o mercado consumidor
recuou em vários países.

2.Outro fator que pesou,
foi o fato de os governos
terem parado dezenas

de obras, reduzido compras e
freado os investimentos para
conter suas dívidas.

3.E o terceiro ponto, foi a
queda no preço das com-
modities. Com isso, o

valor exportado pelo Brasil para
esses mercados caiu 5,0%.

NA WEB

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

A presidente Dilma Rousseff
afirmou ontem que, a partir do
ano que vem, o governo adotará
um sistema que vai desburocra-
tizar a abertura e o fechamento
de empresas, processo conside-
rado por ela como “medieval”.

De acordo com a presidente
Dilma, será criado um portal na
rede mundial de computadores
que permitirá a criação de no-
vas empresas em um prazo má-
ximo de cinco dias em 95% dos
casos, excluindo apenas aque-
las que atuem com atividades
de risco ou que necessitem de
fiscalizações específicas como
as do Corpo de Bombeiros, por
exemplo.

Em entrevista a uma rádio de
Belo Horizonte, Dilma criticou
a atual burocracia para a abertu-
ra de novos negócios, classifica-
da pela presidente como uma
“via sacra”, com o compareci-
mento a “vários balcões”, apre-
sentação de “vários documen-
tos” e cumprimento de “exigên-
cias várias vezes redundantes,
duplas, triplas”. “Se gasta mui-
to tempo e dinheiro”, afirmou
Dilma.

De acordo com a presidente,
a Secretaria da Micro e Pequena
Empresa está encarregada de
criar uma rede para unificar os
procedimentos em “processo
único de abertura e fechamento
de empresas”.

“Determinei que a abertura e
a baixa de empresas sejam fei-
tas num balcão único, porque a

pessoa é única. O governo pode
ter vários departamentos, mas
a pessoa que está querendo
abrir empresa é uma”, decla-
rou.

Sem detalhar o sistema, Dil-
ma informou que o portal na in-
ternet funcionará como um
“balcão virtual” que vai integrar
“todos os órgãos das várias esfe-
ras” envolvidas no processo de
criação de uma empresa. “As fer-
ramentas tecnológicas hoje per-
mitem que o Brasil dê um salto
no processo, evoluindo de uma
situação medieval de criação de
empresas e fechamento para
um mundo digital. E no mundo
digital quem viaja é o dado, não
a pessoa”, concluiu.

Especial. Seu
negócio dos sonhos

na ponta do lápis

Governo quer
desburocratizar
abertura de empresas

www.estadao.com.br/e/negocio

Dilma promete que em
2014 deve estrear um
site que reduzirá para
cinco dias pedidos de
abertura de companhias
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Brasil tem déficit
comercial recorde
com a Europa
No acumulado até agosto, balança comercial brasileira registra
um resultado negativo de US$ 3,9 bilhões com os europeus

Em alta. No ano, exportações europeias para o Brasil saltaram 7,8%, para US$ 34 bilhões

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil acumula um déficit
recorde com a Europa, diante
de um mercado ainda estag-
nado no Velho Continente, di-
ficuldades para competir con-
tra produtos chineses e dian-
te da queda no valor de com-
modities. Dados oficiais indi-
cam que, até agosto, a balan-
ça comercial estava favorável
aos europeus em mais de US$
3,9 bilhões, revertendo mais
de uma década de saldo favo-
rável ao Brasil.

Na serie histórica do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, o ta-
manho do buraco não encontra
paralelo desde pelo menos
1989, quando os dados começa-
ram a ser publicados.

Segundo diplomatas em Bru-
xelas, pelo menos três fatores
pesaram. O primeiro é a estag-
nação da economia europeia. O
mercado consumidor desabou
em vários mercados, com a que-
da na renda, desemprego recor-
de e corte de salários. Outro
ponto que pesou foi o fato de
governos, na luta contra suas dí-
vidas, terem paralisado deze-
nas de obras, reduzido compras
e freado investimentos. O ter-
ceiro fator é a queda nos preços
de bens agrícolas. O resultado
foi uma queda no valor exporta-
do pelo Brasil em 5,0%.

Outra realidade é que as ex-
portações brasileiras de bens in-
dustrializados estão sendo obri-

gadas a competir cada vez mais
contra produtos de outros paí-
ses emergentes, principalmen-
te os asiáticos. A China é um
concorrente evidente. Mas a Eu-
ropa fechou acordos comer-
ciais com a Coreia, o que deu
maior acesso aos produtos de
Seul. .

Caminho inverso. A balança ne-
gativa também ocorre por con-
ta do aumento das vendas euro-
peias ao mercado brasileiro, ain-
da se beneficiando de certa ex-

pansão. No ano, o Brasil expor-
tou US$ 30,1 bilhões aos euro-
peus, queda de 8% em relação a
2012. Já os europeus registra-
ram alta de 7,8%, com vendas de
US$ 34 bilhões. O resultado é
um déficit de US$ 3,9 bilhões, o
maior já registrado e distante
do cenário de 2007 quando o sal-
do positivo para o Brasil era de
US$ 13 bilhões. O pior ano, até o
momento, havia sido em 1998,
com um déficit de US$ 2 bi-
lhões.

A Alemanha, por exemplo, au-
mentou as exportações para o
Brasil em 4,8% em comparação
ao mesmo período de 2012. Mas
as exportações brasileiras para
o mercado alemão tiveram que-
da de 14,5%. O resultado foi
uma ampliação do déficit, que
chega a US$ 5,9 bilhões e deve
superar a marca de US$ 6,9 bi-
lhões em 2012.

Com a França, a segunda
maior economia do bloco, a que-
da nas vendas brasileiras foi de
12%, contra alta de 11% nas ex-
portações de bens franceses ao
mercado nacional. O resultado
é um déficit de US$ 2,2 bilhões.

Outro recorde foi batido com
a Itália, a terceira maior econo-
mia da zona do euro. As vendas
nacionais caíram 16%, enquan-
to as exportações italianas subi-
ram 9,6%. Resultado: um défi-
cit já recorde de US$ 1,7 bilhão
faltando ainda quatro meses pa-
ra o fim do ano.

Na Europa, um dos desta-
ques é o déficit com a Espanha,
o maior em 25 anos. Até agosto,
as exportações espanholas para
o Brasil subiram 32%. Já as ex-
portações brasileiras caíram
4,0%. O resultado é um déficit
de US$ 533 milhões. Nunca, des-
de 1989, a balança registrou um

saldo positivo tão grande a fa-
vor dos espanhóis. Em 2008, o
Brasil acumulava ainda um su-
perávit de US$ 1,6 bilhão.

Até com Portugal o risco é de
que o ano termine com déficit,
o primeiro em pelo menos 25
anos. Até agosto, as vendas na-
cionais haviam caído 41%, en-
quanto as exportações portu-
guesas tiveram alta de 2%. Por
enquanto, a balança registra
um déficit de US$ 8 milhões.

A queda nas exportações bra-
sileiras para a Europa e a maior
diversificação das vendas do
Brasil pelo mundo ainda promo-
veram outro fato inédito na rela-
ção bilateral entre os dois mer-
cados em 2013. Pela primeira
vez, a Europa representa me-
nos de 20% do destino das ex-
portações brasileiras. Em 1989,
um a cada três dólares exporta-
do pelo Brasil ia para a Europa.

Atrasado. Para Dilma,
processo é ‘medieval’

● Saldo comercial
Enquanto o Brasil exportou US$
30,1 bilhões aos europeus, estes
venderam ao País US$ 34 bi-
lhões. O pior ano havia sido em
2008, quando o Brasil teve déficit
com a região de US$ 2 bilhões.

DÉFICIT BRASILEIRO COM EUROPA 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 out. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




