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O déficit do Brasil com a Euro-
pa aumenta em mais de dez ve-
zes em apenas um ano e os pro-
dutos nacionais perdem espaço
no mercado europeu. Dados di-
vulgados ontem pela União Eu-
ropeia (UE) apontam que o Bra-
sil é o país emergente que so-
freu a maior queda de vendas
para o mercado da UE em 2013 e

passou a ser o único membro
dos Brics (Brasil, Rússia, Índia e
China) com o qual a Europa te-
rá um superávit no ano.

De acordo com os dados reve-
lados pela Eurostat, as exporta-
ções do Brasil para a Europa até
setembro deste ano registra-
ram uma queda de 15%, caindo
de € 26 bilhões em 2012 para €
22 bilhões em 2013. A redução
fez com que o Brasil fosse supe-
rado pela Índia e Coreia do Sul,
vendo sua posição cair da oitava
para a décima colocação entre
os maiores fornecedores de
bens para o mercado europeu.

Com a crise na Europa e uma
estagnação no poder de com-
pra, o bloco registrou uma que-

da generalizada de suas impor-
tações. A China, o maior forne-
cedor de bens ao mercado euro-
peu, identificou uma queda de
6% em suas vendas, em compa-
ração a uma redução de 7% no
fluxo de bens dos Estados Uni-
dos à economia do bloco euro-
peu.

No caso do Brasil, porém, a
queda foi a mais acentuada en-
tre todos os países emergentes
e, numa avaliação geral, só per-
deu para a redução de 17% que
as exportações japonesas sofre-
ram para a Europa.

Se o Brasil perde espaço no
mercado europeu, os dados da
Eurostat revelam que as expor-
tações de Alemanha, Espanha e

demais países da UE vem au-
mentando ao mercado brasilei-
ro. Entre janeiro e setembro, a
alta foi de 3%.

Mudança. O resultado é uma
transformação importante na
relação comercial entre Brasil e
Europa. Entre janeiro e setem-
bro de 2012, os europeus acumu-
lavam um superávit de € 400
milhões com o Brasil. Neste
ano, o valor do superávit foi mul-
tiplicado por mais de 10 e é de€

5 bilhões.
Nenhum outro país dos Brics

registrou um salto positivo pa-
ra a Europa. No caso da China, o
buraco europeu chega a€85 bi-
lhões, contra€ 58 bilhões na re-
lação comercial com a Rússia.

Superávit. Os dados também

revelam que o superávit comer-
cial da zona do euro bateu a mar-
ca de € 13,1 bilhões em setem-
bro, o maior volume desde
1999. Parte do motivo é a crise
na Europa que tem afetado o vo-
lume das importações.

Já as exportações tem funcio-
nado como um dos poucos as-
pectos na economia europeia
que tem crescido e, justamente,
evitando que a recessão seja ain-
da mais prolongada./J.C.

Brasil é 4º mais atraente
ao capital externo
Ponto negativo, segundo relatório da Comissão Europeia, é que recursos não
foram destinados à inovação, mas para atender o mercado local crescente

Déficit comercial do Brasil com a Europa dispara
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O Brasil foi o quarto país
que mais recebeu investi-
mentos estrangeiros no
mundo nos últimos dez
anos, com um total de € 131
bilhões (US$ 177,32 bi-
lhões), superado apenas por
China, Estados Unidos e Ín-
dia. Os dados, publicados
ontem pela Comissão Euro-
peia, apontaram que o volu-
me de negócios se aproxima
do volume recebidos pelos
Estados Unidos.

O obstáculo, porém, é que es-
ses investimentos não foram
destinados à inovação ou em
pesquisa, e sim para atender a
um mercado local em cresci-

mento e também no setor de
produtos primários.

As estimativas apontam que
980 projetos desembarcaram
no País nestes últimos dez
anos, criando mais empregos
que nos Estados Unidos.

No Brasil, as multinacionais
criaram 411 mil postos de traba-
lho entre 2003 e 2012. Nos Esta-
dos Unidos, o volume de investi-
mentos estrangeiros criou 410
mil empregos.

Por esse critério, o Brasil só
perde para China e Índia em ter-
mos de empregos criados gra-
ças aos investimentos exter-
nos. Na China, o número che-
gou a 1,5 milhão, ante 900 mil
na Índia. No Reino Unido, por
exemplo, o volume de empre-
gos criados foi de apenas 95 mil
em dez anos.

Na década, porém, o maior
destino de investimentos foi
mesmo a China, que recebeu €
325 bilhões (US$ 440 bilhões)
em 4,3 mil projetos desde 2003.

O volume é duas vezes supe-

rior ao segundo colocado, os Es-
tados Unidos, com € 166 bi-
lhões (US$ 224,7 bilhões) e 2,6
mil novos projetos.

Perfil. Se o Brasil foi uma das
atrações da última década como

destino de investimentos, os da-
dos revelam que o perfil desses
projetos não ajudou o País a mu-
dar de grau em termos de desen-
volvimento tecnológico. Do to-
tal que se investe por multina-
cionais pelo mundo em pesqui-

sa e desenvolvimento, a Améri-
ca Latina recebeu apenas 3% do
total nos últimos dez anos.

Os europeus destinaram ape-
nas 0,8% do que aplicam em ino-
vação na América Latina. No ca-
so das empresas japonesas, o va-
lor foi ainda menor: 0,03%.

Já os americanos destinaram
1,9% de seu orçamento em ino-
vação para projetos nas econo-
mias da América latina. Ainda
assim, o valor é muito inferior
aos 21% na Europa e aos 41% no
restante dos Brics, especialmen-
te China e índia.

O Brasil ainda não aparece se-
quer entre os dez maiores inves-
tidores no mundo. Nesse caso,
a liderança é claramente dos paí-
ses ricos. Os Estados Unidos in-
vestiram € 505 bilhões (US$
683,5 bilhões) e geraram 1,8 mi-
lhão de empregos pelo mundo
em 8,2 mil projetos em todos os
continentes.

No segundo lugar está o Ja-
pão, com € 289 bilhões (US$
391,19 bilhões) investidos pelo
mundo na década, ante € 205
bilhões (US$ 277,5 bilhões) pe-
la Alemanha. O único país emer-
gente na lista dos mais maiores
investidores é a Coreia do Sul,
com € 96 bilhões (US$ 130 bi-
lhões) investidos.

● Efeitos

Brasil é o país emergente
que sofreu a maior
queda nas exportações
para o mercado da
União Europeia em 2013

411 mil
foi o número de empregos
gerados entre 2003 e 2010
no Brasil por multinacionais

410 mil
foi o número de postos de
trabalho gerados nos EUA
por multinacionais
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