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BALANÇA COMERCIAL BRASIL-VENEZUELA
As relações comerciais entre o Brasil e a
Venezuela têm se fortalecido a partir da
aproximação e vontade política dos governos dos
presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva e Dilma
Rousseff, do Brasil, e Hugo Chávez, da
Venezuela. O sucesso dessa relação evidencia-se
no aumento do intercâmbio comercial em 300%
nos últimos 14 anos, passando de USD 1,46
bilhões, em 1998, a USD 5,86 bilhões, em 2011. 1
Nesse mesmo período, as exportações brasileiras
para a Venezuela subiram 550%, ultrapassando
os USD 706 milhões, obtidos em 1998, para USD
4,59 bilhões, em 2011. Em 2008, atingiu seu
ponto máximo, com USD 5,15 bilhões. Em 1998, o
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Brasil era o sexto fornecedor da Venezuela; hoje,
o Brasil é o terceiro fornecedor.
Desde 1999, quando começa o primeiro mandato
do presidente Chávez, o crescimento do
intercâmbio comercial só foi interrompido durante
2002 e 2003 - por causa do golpe de Estado
seguido de greve patronal petroleira na Venezuela
- e depois em 2009, devido à crise econômica
mundial do capitalismo.
Em 2010 é retomado o caminho de aumento do
intercâmbio comercial e há uma perspectiva de
crescimento no fluxo comercial entre o Brasil e a
Venezuela nos próximos anos.

“Exportações venezuelanas”

“Exportações brasileiras”

Nossas exportações tradicionais (petróleo e
derivados) representam 65% das vendas ao Brasil.

O montante total de exportações brasileiras à
Venezuela, em 2011, foi de USD 4,59 bilhões. Só
o setor de alimentos e bebidas alcançou a cifra
de USD 2,09 bilhões. Os outros setores em
conjunto representaram USD 2,49 bilhões.

No tocante ao setor não-petroleiro (35%), a maior
parte das nossas exportações é de recursos
minerais e produtos intermédios desses recursos.
Em 2011, as exportações venezuelanas de
petróleo e seus derivados para o Brasil chegaram a
USD 816 milhões; as não-petroleiras a USD 452
milhões.2
Das exportações não-petroleiras nesse período, os
produtos minerais representaram o setor com
maior demanda nas vendas venezuelanas ao
Brasil (80% da participação). Logo depois, com
cifras médias inferiores, encontram-se os metais
comuns e suas manufaturas (7%), produtos
químicos (5%), energia elétrica (2,1%), plástico e
suas manufaturas (2%), material de transporte
(2%), material elétrico (1%), entre outros itens.

PRODUTO
NAFTAS PARA
PETROQUÍMICA

VALOR USD

COQUE DE PETRÓLEO

261.511.492

ALUMÍNIO BRUTO

162.471.791

OUTROS LAMINADOS DE
FERRO/ AÇO

71.584.196

METANOL

55.374.320

HULHAS BETUMINOSAS

45.432.593

OUTROS LAMINADOS DE
FERRO/ AÇO

29.209.794

ENERGIA ELÉTRICA

28.103.262

LAMINADOS DE FERRO/ AÇO
QUENTE

22.784.899

LAMINADOS DE FERRO/ AÇO

19.164.284

417.639.267

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior – Brasil
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É possível assegurar que o incremento das
exportações destes produtos é proporcional aos
avanços do Governo Bolivariano na diminuição
da pobreza e da desigualdade, bem como do
aumento da qualidade de vida dos venezuelanos.
PRODUTO
AÇÚCAR DE CANA BRUTA
CARNES DESOSSADA DE
BOVINO, CONGELADAS

VALOR USD
515.790.652

OUTROS BOVINOS VIVOS

359.554.800

CARNES DE GALOS/ GALINHAS,
OUTRAS PREPARAÇÕES PARA
ELABORAÇÃO DE BEBIDAS
OUTRAS
PARTES
E
ACESSÓRIOS PARA TRATORES
E VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
OUTROS PNEUS NOVOS PARA
ÔNIBUS OU CAMINHÕES

356.112.039

CAFÉ EM GRÃO

56.592.619

OVOS DE GALINHA PARA
INCUBAÇÃO

54.172.562

TEREFTALATO DE POLIETILENO

50.843.075

376.348.403

74.739.301
68.650.947
57.133.967

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior - Brasil

“O Brasil e a Venezuela já não estão mais de
costas um para o outro”
A eleição de governos que defendem um modelo
econômico e político que prioriza o tema social
marcou o início de uma nova e próspera etapa na
relação entre Brasil e Venezuela.
Juntos,
ambos
os
países
continuarão
favorecendo o desenvolvimento da região e
fortalecerão a nova integração e a unidade da
América do Sul. O desafio será atingir uma
complementaridade produtiva e a integração da
indústria para conseguir uma balança comercial
mais equilibrada.

