
OTIMISMO :OministrodoDesen-
volvimento,IndústriaeComércio
Exterior,LuizFernandoFurlan,
fezontemumdiscursootimista
aotrataracrisepolíticacomoum
problemapassageiro,queoPaís
temcondiçõesdesuperar.“Nós
sabemosqueessaturbulência
política,deumaformaoudeou-
tra,épassageira”,afirmouFurlan,
duranteaaberturada24.ªFeira
InternacionaldeVendaseExpor-
taçõesdeMóveis(Fenavem).
“Nósnãovamosperderorumoe
vamosalcançar,cadavezmais,

númerosmelhores”,acrescen-
tou,emreferênciaaossucessivos
recordesdabalançacomercial.
Furlantambémfezreferênciasao
noticiário,comparandooatual
climadedesânimodosetorprodu-
tivoaodesempenhodoCorin-
thians,timeparaoqualtorce.Ele
lembrouqueotimesofreuuma
derrota,masdissequeessasitua-
çãofoiprecedidaporcincovitó-
rias,oquecriaumsaldopositivo.
“Éassimqueeupensotambém
emrelaçãoaoBrasil.Nãopode-
mosdeixarqueestaemoçãomo-

mentâneaeessebombardeiodo
noticiárionosleveaperderoru-
modosnossosnegócios.”Furlan
tambémcomemorouofatodeas
importaçõesterempermanecido
estáveisemjulhomesmodiante
davalorizaçãodoreal.Aocomen-
tarosdadosdabalança,ominis-
trodissequeosníveisbaixosen-
frentadospelamoedaamericana
nãotêmsidocapazesdeaumen-
taraprocuradeprodutosestran-
geiros,comprovandoquenãohá
inflaçãodedemandanoPaís.●

ClarissaOliveira

PatríciaCamposMello

Muitos analistas elevaram
suas previsões de exportações
e saldo comercial para este
ano. Ainda que o resultado de
julhotenhasidoatípico–oajus-
te estatístico das exportações
de petróleo inflou os números
–, economistas afirmamqueas
vendas externas vão ficar aci-
ma do esperado por causa de
fatores estruturais.
OBanco JPMorgan alterou

ontem suas projeções, elevan-
do o saldo previsto de US$ 38
bilhõesparaUS$41bilhões.Se-
gundo Julio Callegari, econo-
mista do JP Morgan, a média
diária de exportações cresceu
28,9% em julho no dado dessa-
zonalizado (excluídas varia-
ções sazonais) na comparação
com o mesmomês no ano pas-
sado. Se não forem considera-
das as exportações de petró-
leo, o crescimento foi de 20%.
Segundo ele, mais de meta-

de do aumento de 20% na mé-
diadiáriadeexportaçõesdeve-
se à alta de preços, tanto de
commodities comodemanufa-
turados. Para Callegari, não
haverá tempo para a valoriza-
çãodorealcomprometerasex-

portações este ano.
A Tendências Consultoria

Integrada também alterou
suas previsões para a balança
comercial, no mês passado. A
consultoriaelevousuaestimati-
va de superávit comercial de
US$ 33,9 bilhões para US$ 37
bilhões.
Segundo Guilherme Lourei-

ro,analistadaTendências,odó-
lar baixo está demorando para
prejudicar as exportações por-
que o crescimento mundial é

umainfluênciamais fortesobre
as vendas externas do que o
câmbio. “E a Argentina, os
EUAeaChina estão crescendo
mais que o esperado”, disse.
Fábio Silveira, sócio da MS

Consult, aponta para a alta dos
preçosdascommodities.Oíndi-
cegeral depreçosdecommodi-
ties está 17% acima do ano pas-
sado. Em relação à média de
2002, o primeiro ano do gover-

no Lula, o índice subiu 70%.
Segundo ele, muitos ex-

portadores estão compen-
sandoaquedaderentabilida-
dedasexportaçõescomapli-
cações nomercado financei-
ro.Comoos juroscontinuam
muito altos, os exportadores
pegam adiantamentos de
contratos de câmbio, usam
uma parte para financiar a
produção e aplicamo resto.
ALCAConsultorestraba-

lhava com um superávit de
US$40bilhões para abalan-
ça este ano. “Teremos que
elevar nossa projeção, nem
que seja apenas para incor-
poraressadiferençademais
deUS$ 1 bilhão no resultado
de julho”, disseoeconomista
CarlosUrso, da LCA.
Para ele, como a econo-

mia mundial continua cres-
cendo, os exportadores têm
conseguidodriblaraaprecia-
ção cambial com preços
mais fortes. “Até setores co-
moocalçadistaeoautomoti-
vo, que até há pouco tempo
reclamavam, estão conse-
guindo colocar seus produ-
tosapreçosmelhores.”●Co-
laboraram: Francisco Carlos
deAssis eCélia Froufe

Para Furlan, crise política é um problema passageiro
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Mercado eleva as projeções
para saldo comercial de 2005
Para analistas, queda do dólar não afeta as exportações deste
ano, que crescem com alta dos preços e forte demanda mundial

Ganhodobancocomandadopor
Setubalno1.ºsemestreé35,6%
maiorqueodoperíodode2004.

EUAtêmconfiançana
economiadoBrasil

Indústriaautomotiva
temnovaondanoPaís

SegundoJohnSnow,secretáriodo
Tesouro,mercadosestão‘tirando
deletra’acrisepolíticabrasileira.

Apósaexperiênciafracassadada
Gurgel,surgemnovosfabricantes,
comoaTroller(foto)eaÓbvio!.

Balança tem novo superávit recorde
Saldo positivo registrado em julho foi de US$ 5,011 bilhões, com exportação inédita de US$ 11,061 bilhões

Índicegeral depreços
decommodities subiu
17%nacomparação
comoanopassado

COMÉRCIOEXTERIOR

DeniseChrispimMarin
BRASÍLIA

A balança comercial encerrou
omês de julho com o superávit
recordedeUS$5,011bilhões,re-
sultado de um volume inédito
de exportações, de US$ 11,061
bilhões,ede importaçõesnova-
lordeUS$6,050bilhões.Osda-
dos divulgados ontem pela Se-
cretaria de Comércio Exterior
(Secex) incluem outras 13 ci-
fras recordes nas trocas de
bensentreoBrasileoexteriore
indicaramqueametadogover-
no de obter um saldo positivo
de US$ 35 bilhões na balança,
em2005, pode ser superada.
Osuperávitacumuladodeja-

neiro a julho já alcançou US$
24,678 bilhões. As exportações
no período, de 64,738 bilhões,
cumprirammais da metade da
meta de US$ 112 bilhões defini-
dapeloMinistériodoDesenvol-
vimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC) para o ano.
No período de 12 meses até

julho, o saldo comercial supe-
rou a meta de 2005 ao somar

US$ 39,875 bilhões, com as ex-
portações atingindo US$ 108,9
bilhões. O novo secretário-exe-
cutivodoMDIC, IvanRamalho,
manteve sua aposta de que, de
agostoadezembro,as importa-
ções terão um ritmo mais ex-
pressivodeaumento.Portanto,
mesmoprevendoquenãohave-
rá recuo nas exportações, ele
afirmou que os saldos mensais
tendema sermaismodestos.

Ao divulgar os dados de ju-
lho, o secretário teve o cuidado
dedestacarqueasexportações
de julho foram infladas emUS$
300 milhões por conta de em-
barques de petróleo feitos em
junhoe registrados apósavira-
da do mês. Mesmo descontado
esse valor, as exportações, que
ficariamemUS$10,761bilhões,
e o saldo do mês, que seria de
US$ 4,711 bilhões, continua-

riam a figurar como números
inéditos.
As exportações de julho au-

mentaram 28,9% ante igual
mês de 2004, favorecidas pelas
elevações dos volumes embar-
cados e pela alta dos preços in-
ternacionais de produtos im-
portantes na pauta de exporta-
çãobrasileira, comominériode
ferro, óleos combustíveis, café
emgrão,carnessuínaede fran-

go, açúcar e laminados planos.
O petróleo bruto foi o principal
produto de exportação em ju-
lho,atingindoUS$850milhões.
Houve aumento de embar-

quesnastrêscategoriasdepro-
dutos.Amédia diária de expor-
taçõesdeprodutosbásicoscres-
ceu 45,1%. A de semimanufatu-
rados, 9,7%, e a manufatura-
dos, 23,6%, em comparação
com julho de 2004.

As importações avançaram
com fôlego bem menor – tive-
ramaltade14,7%–,puxadaspe-
la queda de 3% nos desembar-
ques de combustíveis e lubrifi-
cantes. Mas as relacionadas ao
incrementodaatividadeprodu-
tiva no País tiveram desempe-
nho mais satisfatório. As com-
pras de bens de capital cresce-
ram30%easde insumos indus-
triais, 15,7%.Asde bens de con-
sumo aumentaram 11,5%.
Osdadosconsolidadosde ja-

neiro a julhoapontaramcresci-
mento de 24,6% das vendas ex-
ternasemrelaçãoa igualperío-
do de 2004. Mas a Secex notou
uma reacomodação nas duas
principaiscategoriasdeprodu-
tos da pauta exportadora.
Os embarques de produtos

básicos, que antes respondiam
por uma fatia de 31,4%das ven-
das externas, neste ano repre-
sentaram 28,8%. A contribui-
çãodasexportaçõesdemanufa-
turas, os itens que agregam
mais valor, passou de 53,1% pa-
ra55,0%.Asimportaçõessoma-
ram US$ 40,060 bilhões de ja-
neiro a julho e apresentaram
crescimento de 19,2%. ●

CELSO JUNIOR/AE DIDA SAMPAIO/AE DIVULGACÃO
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O ESTADO DE S. PAULO B TERÇA-FEIRA
2DE AGOSTODE2005
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 ago. 2005. Economia, p. B1.




