Entidades

Aumento no déficit
comercial preocupa 		
		 o Sicetel
A elevada carga tributária brasileira e a apreciação do real
são responsáveis pelo déficit comercial dos fabricantes de
aços e seus derivados no mercado externo, na avaliação do
presidente do Sicetel, Daniele Pestelli.

D

e acordo com o Alice-Web, Sistema de
Análise das Informações de Comércio
Exterior via Internet,
da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC), o déficit comercial de produtos longos
acabados a frio (barras e arames
trefilados), em toneladas, cresceu
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58% no período de janeiro a abril
de 2013, em relação ao mesmo período do ano passado, e 42% em
relação ao último quadrimestre de
2012. Em dólares, o déficit cresceu
36% em relação ao mesmo quadrimestre de 2012 e 38% em relação
ao quadrimestre anterior.
Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e
Laminação de Metais Ferrosos
(Sicetel), esse déficit em dólares
é resultado de
uma queda de
21% nas exportações e de um
aumento
de
4% nas importações em relação ao mesmo
período do ano
passado. Conforme o quadro
comparativo
desse estudo,
em relação ao
último quadrimestre de 2012,
as exportações

caíram 7% e as importações aumentaram 15%, em dólares. “Em
toneladas, as exportações caíram
20% e as importações aumentaram 18% em relação ao mesmo
quadrimestre de 2012. Já comparadas com o último quadrimestre de 2012, as importações
cresceram 16% e as exportações
reduziram 13%”, explica o economista José Reinaldo Lourenço, do
Departamento de Economia e Estatística do Sicetel.
Na avaliação do presidente do
Sicetel, Daniele Pestelli, o resultado do primeiro quadrimestre de
2013 mostra a tendência de crescimento do déficit no comércio
exterior desses produtos, assim
como de todos os demais produtos siderúrgicos. “A elevada carga
tributária brasileira e a apreciação
do real em relação às outras moedas têm levado à perda de competitividade dos fabricantes de aço e
seus derivados, e à consequente
deterioração dos resultados comerciais”, ressalta Pestelli.
www.sicetel.org.br
JUNHO/2013

