AUSTIN/AGOSTINI: BALANÇA DEVE TER SUPERÁVIT DE US$ 45 BI EM 2020,
COM ALTA MAIOR DE IMPORTAÇÕES
Por: Thaís Barcellos
AE NEWS - São Paulo, 02/01/2020 - O superávit da balança comercial deve ter mais uma redução em
2020, depois de em 2019 ter tido o pior resultado desde 2015, com o saldo positivo de US$ 46,674
bilhões, diz o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini. O economista prevê resultado
positivo de US$ 45 bilhões neste ano. Em dezembro, o superávit foi de US$ 5,599 bilhões, acima da
mediana de US$ 4,43 bilhões da pesquisa do Projeções Broadcast.
Mas a expectativa de superávit menor é por um bom motivo, completa: a recuperação da economia
doméstica, que devem impulsionar as importações. O economista projeta alta de 7,1% das compras
externas em 2020, que somaram US$ 177,344 bilhões em 2019, um valor 3,3% menor do que em 2018,
considerando a média diária.
Agostini também acredita em uma recuperação das exportações este ano, depois de terem caído 7,5%
ante 2018, considerando a mesma métrica. Segundo Agostini, a queda foi motivada pelas tensões
comerciais e também pela crise da Argentina, o maior parceiro comercial do Brasil de produtos
manufaturados.
Em 2020, o economista da Austin acredita que o acordo entre Estados Unidos e China tende também a
beneficiar as exportações brasileiras, em virtude do crescimento esperado para os dois países. De acordo
com o economista, mesmo que o acordo sino-americano contemple um aumento dos embarques de
Washington para Pequim, a pauta exportadora dos Estados Unidos para a China difere da brasileira.
Agostini diz também que, embora a Argentina deva continuar em crise, os embarques para América
Latina podem aumentar, com a contribuição de outros países.
Em relação ao déficit em conta corrente, que vem subindo, com a piora da balança comercial, Agostini
diz que não há preocupação, ainda que a perspectiva é de que alcance 3% do PIB em 2020. Até novembro,
o déficit acumulado em 12 meses estava em 2,78% do PIB.
"É natural um déficit em transações correntes maior em um país que esteja voltando a crescer e esteja se
comunicando com o resto do mundo. Há desinvestimento em carteira, mas que ainda não compromete
o balanço de pagamentos, e, por outro lado, há perspectiva de entrada de investimento produtivo. Assim,
a tendência é de valorização moderada do real", diz o economista, que projeta que o câmbio médio de
2020 seja de R$ 4,01 e que o dólar termine este ano em R$ 4,00.

